Qui pot presentar propostes?
• Persones empadronades a Sant Feliu que siguin majors de 16 anys
• Entitats inscrites al Registre municipal d’entitats ciutadanes de Sant
Feliu.

Com han de ser les propostes?
• Com en el primer procés, la partida pressupostària destinada a les
obres d’estiu serà de 400.000 euros, i les propostes hauran de ser per
fer obres menors a la via pública que no superin els 100.000 euros.
• Les propostes s’inclouran en dos possibles eixos: “Millora de l’accessibilitat i la seguretat vial” o “Altres millores a la via pública” amb
cobertura a tots els barris.
• Cada persona o entitat podrà presentar un màxim de 2 propostes per
eix d’actuació.
• S’especificarà la ubicació, el barri i una breu descripció de l’actuació.

Participa-hi!
www.santfeliu.cat/obresestiu2017

Participa en
la decisió de les
obres de l’estiu
de 2017

De l’11 de juliol
al 22 de novembre
de 2016

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament convida la ciutadania a participar i decidir en què invertir una part dels diners
del pressupost municipal. L’objectiu és que els veïns i veïnes
puguin opinar i decidir sobre les obres de millora de l’espai
públic que es faran l’estiu del 2017 en el marc del Pla de
Millora de l’Espai Urbà.

Tallers participatius per al debat i l’anàlisi
de necessitats
• Dimarts 13 de setembre, 19 h
Lloc: Palau Falguera
• Dijous 15 de setembre, 19 h
Lloc: Centre Cívic Les Tovalloles
• Dimarts 20 de setembre, 19 h
Lloc: Centre Cívic Mas Lluí
Els tallers, oberts a tothom, són espais de debat on s’escoltaran i analitzaran
les propostes de la ciutadania. Com a novetat, enguany, després de cada
taller es farà una visita pel carrer per posar exemples dels tipus de millores
susceptibles de ser proposades.

Presentació de propostes
• Del 13 al 30 de setembre es podran presentar propostes a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (pl. Vila, 1) o a www.santfeliu.cat/obresestiu2017.

Validació tècnica de propostes
• Del 5 d’octubre al 5 de novembre: un equip tècnic valorarà la viabilitat
de les propostes presentades per la ciutadania. Totes les validades
positivament passaran a la fase de votació final.

Votació de propostes
• Dissabte 5 de novembre, 11 h
Lloc: Sala Ibèria
Es farà una valoració del procés participatiu, es presentaran els
projectes validats i s’iniciarà la fase de votació.
• Del 5 de novembre al 21 de novembre: període de votació ciutadana.
Es podrà fer presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a
www.santfeliu.cat/obresestiu2017. Es podrà votar un màxim de 3
propostes.
• Dimarts 22 de novembre: data de publicació dels resultats de les
votacions.

