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Pressupostos Participatius

L'Ajuntament de Roda de Berà, amb la voluntat de
continuar fent que els veïns i veïnes pugueu decidir de
manera transparent i col·laborativa en què s'inverteix una
part dels pressupostos municipals, engega una nova
edició dels Pressupostos Participatius.

Presentació

11 DE SETEMBRE

Es convocarà una sessió informativa perquè conegueu
tots els detalls del procés participatiu i l’estat d’execució
de les propostes guanyadores de les passades edicions.
Propostes

DEL 12 DE SETEMBRE
AL 13 D’OCTUBRE

S’obrirà una fase en la qual els rodencs i rodenques
podreu aportar les vostres propostes perquè siguin
incorporades al procés participatiu, tenint en compte els
criteris establerts.
Priorització de les propostes

OCTUBRE

Es convocaran 5 sessions de reflexió on la ciutadania
pugui debatre sobre les propostes recollides i determinar
quines són les més prioritàries. Les escollides passaran a
la següent fase.
Valoració de les propostes

NOVEMBRE

Una comissió tècnica municipal serà l’encarregada de
validar les propostes prioritzades d’acord amb els criteris
marcats, i calcularà el cost aproximat de cadascuna
d’elles. Els resultats es publicaran al web municipal.
Votació
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INFORMACIÓ 11 DE SETEMBRE

PROGRAMACIÓ 2019

Com es pot participar?
Quines propostes podem decidir?

PROPOSTES

Tu decideixes
com avança Roda de Berà!

Pressupostos Participatius

DEL 12/9/2019
AL 13/10/2019

Fem propostes pensant en el municipi
i seguint els criteris marcats

PRIORITZACIÓ

OCTUBRE

Seleccionem les propostes més
interesants en sessions obertes, per
tal que passin a la fase següent

VALIDACIÓ

NOVEMBRE

VOTACIÓ

DESEMBRE

TANCAMENT

GENER 2020

Personal tècnic validarà les propostes
i calcularà el seu cost

Votem les propostes que pensem
millor per a Roda de Berà

Ens informem de les propostes
guanyadores i valorem el procés

DESEMBRE

A través de les butlletes de participació, en format paper i
online.
Podreu
participar
totes
les
persones
empadronades a Roda de Berà, majors de 16 anys.
Votareu 3 propostes, 1 referent a l’àmbit general del
municipi i 2 referents a barris diferents.
Cloenda de l’edició

PARTICIPATIUS
Per al 2020. Edició 2

PROGRAMACIÓ 2019

Partida: 120.000€.

PRESSUPOSTOS

Ajuntament de Roda de Berà

GENER 2020

Us informarem de les propostes guanyadores, que
s’executaran amb el pressupost de 2020, i valorareu el procés
per identificar punts de millora de cara a la propera edició.

@ajrodadebera
#tudecideixesrdb

www.rodadebera.cat

www.tudecideixesrdb.cat

PROPOSTES
PARTICIPATIVES

PROPOSTA 1
Títol:
Descripció:

DEL 12/9/2019 AL 13/10/2019
Anoteu en aquest formulari les 2 propostes en les
que voleu que l'Ajuntament inverteixi una part del
pressupost municipal de 2020.
Tingueu en compte els criteris que trobareu a
continuació i a la pàgina www.tudecideixesrdb.cat,
per fer propostes clares, concretes i pensant en
l'interès global de Roda de Berà.
Heu d’omplir tots els apartats amb lletra clara i no
descuideu les vostres dades de contacte per a
futurs aclariments sobre la vostra proposta.
Podeu retornar aquest formulari a l’Ajuntament des
del 12 de setembre fins el 13 de octubre.

CRITERIS
Els criteris que seguirà la comissió tècnica
municipal per validar les propostes són els següents:
· Que no superin la quantitat fixada per al procés.
· Que siguin legals.
· Que siguin viables tècnicament.
· Que siguin sostenibles en el temps, tant l’actuació
en si com el manteniment que se’n derivi.
· Que no suposin contractació de nou personal per
part de l’Ajuntament.
· Que facin referència a inversions i, per tant, que no
facin referència a serveis ni a millores en els serveis.
· Que siguin competència de l’Ajuntament.
· Que no siguin plurianuals, és a dir, que no afectin a
més d’un exercici pressupostari.
· Que no siguin exclusives socialment.
· Que vagin acompanyades de les dades identificatives i de contacte del proposant.

Ubicació:

PROPOSTA 2
Títol:
Descripció:

Ubicació:

DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
Telèfon de contacte:

E-mail de contacte:

Adreça:
Data:

Barri:
/

/2019

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades
en un fitxer denominat Contactes responsabilitat d ’AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ, CIF : P-4313300-H i domicili a C/ Joan Carles I, nº 15, 43883
Roda de Berà ( Tarragona) .
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i la gestió de les adreces, així com del correu electrònic. Aquestes dades no seran
transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del
tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a C/ Joan Carles I, nº 15, 43883 Roda de Berà
( Tarragona) O bé per correu electrònic a oac@rodadebera.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, o be posar-se en contacte amb
el Delegat de Protecció de Dades.

SI VOLS, PARTICIPA ON-LINE
HO TENS MOLT FÀCIL www.tudecideixesrdb.cat

