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Caldes decideix

Nom i cognoms 

Adreça

Nom de la proposta:

Descripció de la proposta:

DNI

-

Accepto la meva inscripció en el Registre de Participació Ciutadana

Per poder presentar propostes cal estar inscrit en el Registre 
de Participació Ciutadana, on hi consten per voluntat pròpia 
totes les persones empadronades a Caldes amb residència al 
municipi majors de 16 anys que vulguin participar en els 
processos participatius que convoqui l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella convoca la 
celebració d’un procés participatiu obert a la ciutadania 
per decidir una part de les inversions dels 
pressupostos de 2018 i 2019.

Mitjançant aquest procés, la ciutadania podrà proposar 
aquelles inversions que desitjarien veure executades, i 
posteriorment seleccionar aquelles que es sotmetran a 
votació de tothom per prendre la decisió final.

D’aquesta manera, l’Ajuntament dóna el poder de 
decisió al conjunt de la ciutadania, encetant una nova 
etapa en la presa de decisions públiques per 
aprofundir en la democràcia amb la participació activa 
de tothom qui ho desitgi.

El proper 17 de juliol, a les 20h. celebrarem una sessió 
informativa oberta a tota la ciutadania al Casino per 
explicar el funcionament dels Pressupostos 
participatius.

Telèfon Data de Naixament

Correu electrònic Gènere

Home          Dona

_ _ / _ _/ _ _ _ _

Signatura:

Informació sobre el tractament de les dades
El Responsable del tractament és l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella. La finalitat és organitzar consultes i el foment de la 
participació ciutadana en els afers municipals. Les dades es 
tractaran en compliment d’una missió d’interès públic. No es 
comunicaran a altres persones. En qualsevol moment podrà 
exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, 
suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé 
oposar-s’hi. Pot consultar informació addicional sobre 
protecció de dades al web de l’Ajuntament.

JULIOL
SESSIÓ INFORMATIVA 

CASINO DE CALDES
20.00 HORES

17

FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTESINTRODUCCIÓ
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www.caldesdecideix.cat

RECOLLIDA DE PROPOSTES

Del 16 de juliol al 17 d’agost les 
persones empadronades a Caldes 
de Malavella podran fer les 
propostes d’inversió que desitgin. 

Per fer-ho, només cal emplenar el 
formulari que hi ha imprès a la 
contraportada d’aquest tríptic, o 
que trobaràs en el web 
www.caldesdecideix.cat. 

Els llocs de recollida de propostes 
són: Oficines de l’Ajuntament de 
Caldes de Malavella, Oficina de 
Turisme, Biblioteca Municipal, 
Casal de Gent Gran de la Casa 
Rosa, Casal de Gent Gran l’Esplai 
la Caixa.

En el formulari ens pots explicar la 
teva idea d’inversió, que no pot 
excedir de 80.000€ i ha de ser 
competència municipal.

AVALUACIÓ I VALIDACIÓ 
DE PROPOSTES

Durant els mesos d’agost i 
setembre els serveis tècnics 
municipals revisaran totes les 
propostes presentades per 
avaluar-les. 

Comprovarem que corresponen 
a inversions de competència 
municipal, que tècnicament es 
poden portar a terme, i 
estimarem el seu pressupost per 
comprovar que la despesa no 
excedirà els 80.000€.

També agruparem totes aquelles 
propostes similars per 
integrar-les en una única 
actuació.

PRESENTACIÓ I SELECCIÓ 
DE PROPOSTES

Totes aquelles propostes que 
hagin estat validades pels serveis 
tècnics municipals es sotmetran a 
valoració per part de la 
ciutadania en una sessió oberta 
on les presentarem.

En aquesta mateixa sessió, els 
assistents faran una tria entre 
totes aquelles propostes que 
hagin passat la fase de validació. 
L’objectiu serà reduir el nombre 
de propostes que se sotmetran a 
votació per tal de facilitar el 
procés de votació. 

La sessió està prevista que es 
celebrarà el 15 d’octubre a les 
20h, al Casino.

VOTACIÓ

Aquelles propostes que hagin 
estat seleccionades com a 
finalistes es sotmetran a votació 
de la ciutadania del municipi. 

Es realitzarà una campanya 
informativa prèvia per donar a 
conèixer les propostes i alhora 
donar a conèixer els mitjans de 
votació, dies i llocs on poder 
exercir el vot.


