LA VILA SOM TOTS Y TOTES, TU DECIDEIXES
PRESENTA LES TEUES PROPOSTES ENTRE EL 24 DE SETEMBRE I EL 7
D’OCTUBRE

Els pressupostos participatius són una eina de DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA, a
través de la qual la ciutadania pot exercir el seu dret a decidir en què gastar part del
pressupost
municipal.
Els veïns i veïnes de La Vila Joiosa poden participar i prendre decisions en l'elaboració
del pressupost públic municipal, creant així un procés en el qual, a més del
coneixement tècnic, polític i administratiu s'afig el coneixement col·lectiu i vivencial de
la ciutadania.

Quina classe de propostes puc fer?
Les propostes podran ser d'inversió, amb l'objectiu de millorar la Vila, com arreglar un
carrer, afegir il·luminació i/o per a activitats que no existisquen en el municipi i que
t'agradaria que hi haguera.

Qui pot participar-hi?
Poden presentar propostes tota la ciutadania de qualsevol edat, a títol individual,
resident a La Vila.

Com puc presentar les propostes?
Bústies
Trobaràs les bústies i les fitxes de les propostes en:

-

La Cala. Extensió Municipal en Avinguda Mariners, 2

-

Oficina Informació Turística en c/ Colón, 57

-

Casa de la Joventut, c/ Frai Posidonio Mayor

-

Ajuntament de La Vila Joiosa. Registre, c/ Major, 14

-

Biblioteca, c/ Barranquet, 4

-

Centre Social Llar del Pensionista, segona planta, c/Huit de Maig s/n

Correu electrònic
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lavila.participa@preparaccion.org
Vols que la teua proposta siga la mijor valorada? Acudeix a les Assemblees
Ciutadanes que tinguin relació amb la teua proposta.
A les Assemblees Ciutadanes és on els proponents exposaran a la resta de persone
assistents les seues propostes.
Després de la presentació de totes les propostes es debatran i les persones presents
majors de 16 anys i residents en La Vila Joiosa podran votar les que consideren
millors. PER A l'ACREDITACIÓ ES REQUERIRÀ EL DNI i, en el cas que no
corresponga l'adreça amb una del municipi, serà necessari l'Empadronament.

LES 3 ASSEMBLEES DEL PRESUPOSTOS PARTICIPATIUS DE LA VILA:
15

d'octubre

1ª

Assemblea:

Infraestructura,

Serveis,

Urbanisme,

Manteniment i Medi ambient.
18 d'octubre 2ª Assemblea: Educació, Cultura, Joventut, Igualtat, Esports i
Participació Ciutadana.
24 d'octubre 3ª Assemblea: Majors, Serveis Socials, Festes, Serveis a la
Ciutadania i Turisme.

QUANTIA DESTINADA al procés 75.000€
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