LES TEVES PROPOSTES:
A través del formulari pots fer les aportacions que creguis
oportunes.
Has de tenir en compte, però, alguns aspectes alhora de fer les
aportacions:








Que siguin legals
Que facin referència a competències directes i municipals
Que siguin viables tècnicament
Que siguin avaluables econòmicament
Que no plantegin accions insostenibles
Que siguin d’interès general
Que les propostes vagin acompanyades del nom de la persona
que les realitza

El procediment que seguirem serà el següent:
1. Fes la teva proposta omplint el formulari i utilitza el croquis per
fer-nos arribar el teu disseny. Tens fins al 22 de Setembre per
dipositar aquest full a la bústia de l’Ajuntament o entregar-lo al
taulell.
2. Un cop rebudes les propostes els tècnics valoraran i faran un
o varis esborranys del projecte i una primera valoració del cost
de l’obra.
3. Es farà una presentació pública dels diferents esborranys
elaborats amb les aportacions veïnals.
4. Es farà una votació per decidir entre els diferents esborranys.
5. L’Ajuntament buscarà el finançament necessari per a
desenvolupar el projecte.
6. Es durà a terme el projecte de plaça que hagueu escollit.
Per a que tinguis una referència, l’import de l’actuació bàsica
(asfaltar) pujaria uns 12.000€ aproximadament. A partir d’aquesta
despesa s’hi hauria de sumar el cost que representin les teves
aportacions.

Nom i Cognoms:
Adreça:

PROPOSTA:

Tipus de plaça:
 DE VIANANTS
 MIXTA
 VEHICLES

EL TEU DISSENY:

Surt al carrer i participa!
Ens trobem a la Plaça Major...
L’Ajuntament engega una campanya per saber com
volem que sigui la Plaça Major!
La participació ciutadana ha de ser un dels pilars
fonamentals de la nova manera d’entendre i apropar la
política als veïns i veïnes. Els carrers i places són el nexe
que uneix el poble i per tant és el poble qui ha de participar
de manera activa en la seva construcció.
Actualment l’asfalt està força malmès i necessita una
actuació. Aprofitant l’arrengament volem saber quin
model de Plaça us agradaria més.
Voleu una plaça per a vianants, una plaça on hi puguin
circular vehicles o una plaça mixta? Us agradaria que hi
hagués més bancs, més jardineres, restaurar la font o
afegir més mobiliari urbà?

