NOTA

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2023

INFORMATIVA
OCTUBRE 2022

VOTA ELS PROJECTES!
Formulades les propostes per a ser incloses en els
pressupostos municipals de 2023, i prèviament debatudes en
sessió pública, s’obre el termini per tal que els llambillencs i
llambillenques puguin decidir quines s'inclouen per a ser
executades durant l’any vinent mitjançant votació directa.
Qui hi pot participar?
Tots els ciutadans i ciutadanes majors d’edat residents a
Llambilles i que constin empadronats al municipi.
Només s’admet un vot per persona, d’aquí que hàgiu de fer
constar obligatòriament el vostre nom i cognom i el número de
DNI. Serà anul·lada tota participació duplicada.
Què es vota?
El vot s’atorga a tants projectes com vulgueu, amb l’únic límit
que, sumats conjuntament, no poden superar els 15.000,00
euros.
Quan temps tinc per votar?
Fins al 28 d’octubre de 2022 inclòs.
Com es pot participar?
Feu servir la via que us resulti més còmoda:

Entreu al web i ompliu el formulari que trobareu a la
pàgina principal, amb el títol “Pressupostos
participatius”

Trieu els projectes que figuren al dors d’aquest escrit i
feu-lo arribar a les oficines municipals en horari
d’atenció al públic o introduïu-lo a la bústia de
l’Ajuntament que trobareu al costat de la porta
principal. O bé feu-ne una fotografia amb el vostre
mòbil
o
tableta
i
envieu-ho
al
correu
ajuntament@llambilles.cat

L’Alcalde,

Amb el suport de:

Plaça de la Vila 1
17243

LLAMBILLES

tel.

972 46 93 01

fax

972 46 81 70

www.llambilles.cat
ajuntament@llambilles.cat

Josep M. Vidal i Vidal

6.000,00

5.000,00
1.500,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00

Fer una petita marquesina, a la zona del veïnat de les Riboltes, per protegir de
vent, pluja i sol els alumnes de institut i escola que agafen el bus escolar.
Organització de cursos de cuina de qualsevol tipus o alguna activitat
relacionada amb la gastronomia.
Subvencionar el casal de nadal.
Renovació dels taulells de bàsquet i les corresponents cistelles.
Renovació de les porteries de futbol sala del pavelló
Renovar taules i cadires per a activitats i festes
Adquisició d'un escenari modular mòbil per a la festa major i pels actes.

Marquesina per a bus escolar

Cursos de cuina a la cuina del pavelló

Subvencionar el casal de nadal

Renovar pista vermella

Renovar porteries del pavelló

Renovar taules i cadires per a activitats i festes

Adquirir un escenari modular mòbil

VOTA fins al 28 d'octubre de 2022 inclòs

NOM I COGNOMS:

5.000,00

Renovar vestuari dels Reis mags.

Renovar vestuari Reis mags

DNI:

800,00

15.000,00

Renovació total del Parc

Renovar Parc 4 vents (en la seva totalitat)

10.000,00

Import €

Renvoació parcial del Parc

Descripció

Renovar Parc 4 vents (només zona infantil)

Proposta

VOT

Recordeu que la vostra tria NO pot SUPERAR els 15.000 euros de cost en total. Marqueu amb una X les
propostes que us interessin en la casella de la dreta ("VOT")
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