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COMPTEM AMB VOSALTRES, HI TENIU MOLT A DIR

Pressupostos 2018
Usos del futur espai cobert

UN PROCÉS PARTICIPATIU,
DUES TEMÀTIQUES A DEBATRE

1

ESPAI COBERT

La construcció d’un espai cobert va ser la iniciativa escollida per
la ciutadania el 2017 per incloure al pressupost anual municipal.
El passat 23 de novembre es van definir les característiques
d’aquest espai amb un procés de participació obert a tothom. A
partir de les propostes rebudes, un equip d’arquitectes hi ha
treballat i presentarà les seves idees.
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Coberta
plana

Coberta
inclinada

Equipar una
àrea per a
autocaravanes
al costat de
l'espai cobert

Ubicar el punt
d'informació
turística a la
placeta
d'entrada del
nucli urbà

Coberta
inclinada a
dues alçades

Coberta
inclinada a
dos vessants

PRESSUPOSTOS 2018

La participació ciutadana torna a ser imprescindible una vegada més per
escollir una de les actuacions previstes en els pressupostos municipals
per al 2018. Després del debat ciutadà del 23 de novembre del 2017 i de
la recollida de propostes a través del web de l’Ajuntament, es presenten
4 idees a votació que ja estan valorades tècnicament i econòmicament:

Establir una
línia d'ajuts
directes per
a les famílies

Dotar de
serveis la
zona del
camp de
futbol
municipal

COM HI PODEU PARTICIPAR?
Sessió de participació presencial: 22 de febrer a les 20 h al Centre Cívic
• Pressupostos 2018: presentació de les 4 propostes d’actuació. En
funció de l’opinió ciutadana es determinarà la proposició guanyadora i
s’inclourà en el pressupost d’enguany.
• Espai cobert: presentació del disseny de les alternatives viables.

Bústies a l’Ajuntament: disposareu de dues bústies per exercir el
dret de vot sobre els Pressupostos 2018 i sobre l’espai cobert.
Estaran disponibles del 23 de febrer al 9 de març.
Requisits per participar en la votació: tenir més de 16 anys i estar
empadronat a Tavèrnoles.

