PRESSUPOST MUNICIPAL 2019
Procés participatiu – Arenys de Munt

Proposa fins a 5 actuacions / suggeriments relacionats amb inversions o serveis que creguis necessaris
per a la nostra vila dins de cada casella.
PROPOSTA 1

PROPOSTA 2

PROPOSTA 3

PROPOSTA 4

PROPOSTA 5

COM FER PROPOSTES AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2019
•
•
•

Primer cal emplenar les dades personals. Després, a la cara del darrera d’aquesta butlleta, pots redactar fins a 5
propostes diferents en relació a temes que consideris prioritaris en els serveis que ofereix l’ajuntament o inversions
que es puguin fer.
La butlleta emplenada s’ha de posar dins la bústia del procés participatiu que trobaràs a diferents equipaments
municipals, ajuntament i de manera itinerant en diferents ubicacions del poble, també per e-mail a
participacio@arenysdemunt.cat
També ho pots fer de forma telemàtica
El termini de presentació de propostes finalitza el 6 d’agost de 2018

DADES DE CONTACTE:
Nom i Cognoms:
DNI:

Edat:

Telèfon\Mòbil:

Adreça:
Correu electrònic:

He llegit i accepto la política de privacitat*
*Cal llegir la política de privacitat a l’anvers de la butlleta i marcar la casella per la seva acceptació.

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019
Procés participatiu – Arenys de Munt

QUINS SÓN ELS CRITERIS DE VALIDACIÓ I VALORACIÓ DE LES PROPOSTES?
Les propostes rebudes seran validades per intervenció i valorades per serveis tècnics d’acord amb els següents
criteris:
• Han de ser competència municipal i tècnicament viables.
• Ha de ser d’interès públic.
• Cada proposta d’inversió en projectes de poble no pot superar els 25.000 €.
• Cada proposta d’inversió en projectes d’àmbit territorial no pot superar els 20.000 €.
• Cada proposta de serveis no pot superar els 5.000 €.
Les propostes que reuneixin aquest criteris passaran a exposició pública per a ser votades per els vilatans i
vilatanes d’Arenys de Munt. Les propostes més votades formaran part del pressupost per a ser aprovat al ple
de novembre.
QUÈ SÓN INVERSIONS I QUÈ SÓN SERVEIS?
Les INVERSIONS són despeses en obra pública: obres en carrers, voreres, pavimentació, obres en equipaments
municipals (pavellons, escola bressol, biblioteca...) mobiliari urbà (papereres, senyals, bancs, etc).
Tens 150.000 euros participatius per a inversions. Es redistribueix per a projecte de poble (70.000€) i projectes
d’àmbit territorial (80.000€).
Els SERVEIS són despeses que l’ajuntament dedica a diferents necessitats de la ciutadania en relació a neteja,
seguretat, mobilitat, benestar social, medi ambient, festes, comerç, sanitat, gent gran, promoció econòmica,
joventut, etc.
Tens 25.000 euros participatius en serveis.
*Per aclarir qualsevol dubte podeu consultar a participacio@ademunt.cat, la Regidoria d’Economia jsanchez@ademunt.cat o concertar cita trucant al
telèfon 93 795 06 30

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable del tractament

Dades de contacte delegat
de protecció de dades
Finalitat del tractament

Ajuntament d’Arenys de Munt
Rbla. Francesc Macià, 59. 08358 Arenys de Munt - Tel. 93 793 79 80 / Fax 93 795 06 30
protecciodedades@ademunt.cat - www.arenysdemunt.cat
protecciodedades@ademunt.cat - Rbla. Francesc Macià, 59. 08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80
Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt als efectes de la comunicació del
delegat de protecció de dades.

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són
obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers.

Drets de les persones

Termini de
conservació de les dades
Reclamació

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt o mitjançant la seva seu electrònica (https://seu-e.cat/web/arenysdemunt).
Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en paper o
mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament (https://seu-e.cat/web/arenysdemunt).

