
Període de recollida 
de propostes

Valoració tècnica 
de les propostes 

Fòrum de 
Priorització

Votació final

J Es poden enviar 
propostes a través del 
web arbocencopina.cat o 
per mitjà de les bústies 
ubicades a l’Ajunta-
ment, la Biblioteca i a 
la Casa de Cultura.

Data límit: 31 de març

J Les butlletes recollides 
presencialment i electrò-
nica seran valorades i 
quantificades pels serveis 
tècnics municipals. 

Totes aquelles que siguin 
viables tècnicament i no 
superin el pressupost fixat 
passaran a la següent fase.

J Sessió participativa 
oberta a tots els veïns del 
municipi que servirà per 
prioritzar les propostes 
que hagin superat el fil-
tre tècnic i seleccionar 
els projectes finalistes 
que passaran a la vota-
ció final.

J Les propostes fina-
listes seran sotmeses a 
votació ciutadana. 

Es podrà votar per mit-
jans electrònics i presen-
cials. 

Edat mínima: 16 anys

ParticiPa En l’Elaboració DEl PrEssuPosT MuniCiPAL dE 2018 L’Ajuntament de l’Arboç 
obre un nou procés de 
Pressupostos Participa-
tius. Enguany els veïns 
i veïnes del municipi 
tindrem l’oportunitat 
de decidir el destí d’una 
bossa de 40.000€ de la 
partida d’inversions del 
Pressupost Municipal. 
Mitjançant la reedició 
d’aquest projecte, l’Ajun-
tament té la voluntat de 
seguir donant continuï-
tat a la seva aposta per 
una major implicació de 
la ciutadania en la presa 
de decisions.

Ajuntament de l’Arboç www.arbocencopina.cat



com hi Puc 
ParticiPar?

Escriu fins a tres projectes que t’agradaria que formessin part del Pressupost Municipal de 
2018. La quantitat sotmesa a votació ciutadana és de 40.000 €.  

Proposta 1

Proposta 2

Proposta 3

J Fent propostes
          Via 
          electrònica: www.arbocencopina.cat

          Presencialment: diposita la butlleta 
adjunta en qualsevol de les bústies 
habilitades a tal efecte (Ajuntament, 
Casa de Cultura i Biblioteca).

Últim dia per a la recollida de propostes: 

Dissabte 31 de març de 2018

J assistint al Fòrum ciutadà de 
priorització de propostes

al maig - biblioteca

J Participant en el procés de votació

Podran votar totes les persones majors 
de 16 anys i empadronades a l’Arboç. 
La votació es podrà fer tant de forma 
presencial com virtual

          moltES gràciES PEr lES tEVES aPortacionS!

i rEcorDa QuE...
Només seran sotmeses a votació aquelles propostes que compleixin els següents 
requisits: 

J Tenir un cost menor o igual a 40.000€
J referir-se a àmbits de competència municipal i ser viables tècnicament
J ser considerades inversions


