PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2018
En què vull invertir 85.000 euros
del pressupost municipal?

INVERSIONS: Projectes municipals
relacionats amb els equipaments,
l’urbanisme, la mobilitat i la millora de
l’espai públic.
Col·labora

Les inversions són “obres”, tant noves
com manteniment de les que ja hi ha,
per exemple la construcció d’un jardí
o la millora als carrers.

Les inversions també poden ser
“adquisicions permanents” de
l’ajuntament, com per exemple la
compra d’un equip de so o de
contenidors de residus.
Les inversions no es refereixen a
activitats ni a serveis (tallers, festes,
programes, personal...) ni a subvencions.

Més informació a
participa.palamos.cat

PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROPOSTES

1
COM?

Recollida de propostes
ciutadanes
On line: participa.palamos.cat
Entregant la butlleta a:
· L’Ajuntament:
matins de dilluns a divendres i dijous tarda
· La Biblioteca:
de dilluns a divendres matí i tarda i ds. matí
· El Punt Jove:
de dilluns a divendres matí i tarda
Amb suport personal:
· A la Biblioteca
el 15 de novembre de 7 a 9 del vespre
· Al Local Polivalent de la pl. Mn. Gumersind
el 23 de novembre de 7,30 a 9,30 del vespre
· A Galeries Carmen
el 28 de novembre de 7 a 9 del vespre

QuI?
QUAN?

Tothom que hi estigui interessat
(persones, entitats)
Del 13/11/17 al 3/12/17

2

Validació tècnica de
les propostes

3

Assemblea de
priorització de
propostes

COM?

Els tècnics aplicaran els criteris establerts,
que es poden consultar a la pàgina web.

COM?

Taller de priorització
de propostes.

QuI?

Equip tècnic de l’ajuntament

QuI?

Qui hagi fet propostes i tothom
que hi estigui interessat

QUAN?

Del 4/12/17 al 8/12/17

4

QUAN?

5
Votacions

16/12/17

Retorn i
avaluació

COM?

On line: Participa.palamos.cat
Presencialment: Oficina d’Atenció al
Ciutadà, Biblioteca, Punt d’Informació
Juvenil

COM?

Reunió per presentar
els resultats del procés

QuI?

Persones majors de 16 anys
empadronades a Palamós

QuI?

Tothom que hi estigui
interessat

QUAN?

Del 13/01/18 al 31/01/18

QUAN?

6/02/18

