La meua proposta
Titol:
DESCRIPCIÓ:

Què és el projecte FEM POBLE?

És un projecte de participació ciutadana mitjançant el qual els veïns i veïnes d’Albal
proposen i trien projectes d’inversió per a enguany al municipi, amb un pressupost total
de 200.000 euros.

Les propostes han de delimitar-se a les condicions que exigix la llei per a este tipus
de despesa: haurà de ser un projecte que siga una inversió financerament sostenible,
és a dir, que no implique un cost de manteniment afegit. Per exemple, millorar un
parc, arreglar una vorera o asfaltar un carrer són inversions financerament sostenible
perquè una vegada acabades no requerixen d’una despesa de manteniment, però la
construcció d’unes dependències municipals noves no, perquè comporta costos una
vegada acabada l’obra.

Urbanització de l’entorn del skatepark

2

Del 4 al 8 de juny
selecció tècnica
de propostes

Carril bici: connexió des de Santa Anna fins ruta ciclista comarcal

80.000 euros

Coberta a la pista esportiva del parc La Balaguera

180.000 euros

Quantes fases de participació existixen?

Del 15/5 al 1/6
aportació de propostes

Exemples de propostes que també es podrán votar de l’11 al 19 de juny

50.000 euros

Què puc proposar?
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PROPOSTES INICIALS
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Del 11 al 19 de juny
votació de projectes

PUBLICACIÓ DE RESULTATS: 20 de juny

En quines fases puc participar?

Qualsevol persona podrà participar aportant propostes en la primera fase, però
solament els majors de 16 anys i empadronats a Albal podran participar en la fase de
votació

Existix un màxim de pressupost per proposta?

Sí. Cap projecte ha d’excedir de 60.000 euros (les propostes seran valorades pels
tècnics municipals)

Millora paviment pistes esportives col·legis Sant
Carles i La Balaguera

40.000 euros

Jocs infantils adaptats a persones amb diversitat funcional

50.000 euros

L’ajuntament executarà de manera immediata i prioritària els projectes més votats fins
a cobrir els 200.000 euros destinats a este procés de participació, encara que tractarà
de dur a terme el màxim de projectes a través d’altres línies de finançament. Fem Poble
és una iniciativa d’escolta, participació i treball col·lectiu per a fer d’Albal el millor poble
que volem

Envia també la teua proposta a: www.albal.es/fempoble o
emplena el formulari del revers i acosta-ho a l’ajuntament

