COL·LABOREU EN EL PROCÉS
PARTICIPATIU I SEGUIU-NE EL
DESENVOLUPAMENT DE BEN A PROP:
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participa!
TAVÈRNOLES

www.tavernoles.cat/ajuntament-seu-electronica/
participacio-ciutadana/

BÚSTIA CIUTADANA

Ajuntament de Tavèrnoles

@ajtavernoles

COMPTEM AMB VOSALTRES, HI TENIU MOLT A DIR

Pressupostos 2018
Usos del futur espai cobert

UN PROCÉS PARTICIPATIU,
DUES TEMÀTIQUES A DEBATRE
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2

ESPAI COBERT

A principis de l’any 2016, l’Ajuntament de Tavèrnoles va demanar
l'opinió a la ciutadania per conèixer quines propostes de la legislatura despertaven més interès, i els ciutadans us vau decantar
principalment pel projecte de construcció
d’un espai cobert.
Ara voldríem tornar a comptar amb la vostra
col·laboració per dissenyar aquest espai
cobert: quins usos i característiques ha de
tenir, com s'hauria de distribuir, etc.

es
altr
Vos u com
ui
idi
dec que sig
rt
u
e
e
vol ai cob
p
l’es

COM HI PODEU PARTICIPAR?
Primera sessió de participació presencial: servirà per
debatre i recollir les aportacions que feu els assistents.
23 de novembre a les 20h al Centre Cívic
Si no hi podeu assistir, al web municipal disposareu de la bústia
ciutadana, on podreu adreçar la vostra proposta de manera virtual.

Segona sessió de participació presencial: es presentaran
els dissenys i es votaran les alternatives viables.
Gener de 2018

PRESSUPOSTOS 2018

L’Ajuntament també està treballant en els pressupostos de l’any
vinent, una eina imprescindible per a la gestió municipal. Per això
us tornem a demanar la vostra col·laboració, tal com vam fer amb
els pressupostos de 2017.
Primer es farà una sessió interna de
l'Ajuntament, on es definiran les propostes
a debatre amb la ciutadania, i després
necessitarem la vostra participació
per valorar-les.
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COM HI PODEU PARTICIPAR?
Sessió de participació presencial: servirà per debatre les
propostes d'actuació i per escollir les que s'inclouran en
els pressupostos de 2018.
Gener de 2018

