
L’Ajuntament de Montbrió del Camp obre un procés participatiu 
per permetre que la ciutadania decideixi sobre els pressupostos 
municipals.

Aquesta iniciativa forma part de les polítiques de Govern Obert, 
amb l’objectiu de promoure i implicar la ciutadania en la presa 
de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics, mit-
jançant un sistema de participació. Està dirigit a les persones de 
Montbrió del Camp, majors de setze anys, perquè proposin i 
decideixin a què es destinen 30.000 euros.

Pots entregar la papereta
els següents dies:

PRESENCIALMENT
Ajuntament i Biblioteca en horari d´atenció al ciutadà

del 12 al 19 de novembre

A LS PUNTS DE RECOLLIDA
10 novembre, 12h-14h, Plaça de Catalunya

11 novembre, 12h-14h, Plaça de la Vila
17 novembre, 12h-14h, Capelleta

18 novembre, 12h-14h, Plaça de Sant Antoni

On-line
pparticipatiu@montbriodelcamp.cat

fent-hi constar el nom, DNI i les propostes

D’acord amb allò que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
caràcter personal i la seva legislació de desenvolupament, l’Ajuntament de Montbrió del Camp informa que les 
dades de caràcter personal facilitades, s'incorporaran a un fitxer gestionat per aquesta entitat pel correcte 
funcionament de la votació. El titular consent expressament el tractament de les seves dades, amb la finalitat 
que l’Ajuntament pugui atendre els objectius indicats. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i 
podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçantvos per correu ordinari a, 
Ajuntament de Montbrió del Camp, Plaça de la Vila 1, o bé a través del correu electrònic: 
secretaria@montbriodelcamp.cat

Tu
Tries !

Pressupost Participatiu



Ajuda'ns a preparar el pressupost del 2019
En què invertiries 30.000€?

Procediment:

Fase 1: El termini per presentar propostes s’inicia el dia 10 de 
novembre i es tancarà el dia 18 de novembre. Les propostes es 
podran fer efectives presencialment als punts de recollida, a 
l'Ajuntament en horari d´atenció al ciutadà, a la Biblioteca o per
mail fent-hi constar el nom, DNI i les propostes a:
pparticipatiu@montbriodelcamp.cat

Fase 2: Valoració de les propostes per una comissió tècnica.

Fase 3: Presentació de les propostes valorades.

Fase 4: Votacions de les propostes, del 4 al 12 de desembre a 
l'Ajuntament en horari d'atenció al ciutadà i a la Biblioteca en 
horari d´obertura.

Fase 5: Presentació de resultats i votació final (abans que s'acabi el 2018)

*podeu consultar les bases al web www.montbriodelcamp.cat

Nom................................................................................................................

DNI...................................................................................................................

Escriu aquí la teva proposta


