AJUNTAMENT DE RIOLA
PROCÉS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
2019-2020

Per fi ha arribat el dia !!!!!!

El procés participatiu que va començar al novembre de 2019 toca a la seua fi, i queda
el més important: EL

PROCÉS DE VOTACIÓ.

L'equip de govern anima a tots els veïns i veïnes de Riola perquè facen efectiu el seu
dret participatiu, votant les propostes designades en Assemblea celebrada en data 27
de febrer de 2020.
El dia de votació de propostes s'efectuarà el diumenge 8 de març de 2020,

de

10.00 a 14.00 hores, i de 16.30 a 20.00, en la seu de l'Ajuntament.

LLISTAT PROPOSTES APROVADES EN ASSEMBLEA,
CELEBRADA EN DATA 27 DE FEBRER DE 2020

PROPOSTA

ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS

Peatonalització, reforma del mur i mobiliari urbà al Passeig del Riu
Solar per a aparcament públic
Millora urbanització Camí Castells
Millora urbanització Camí Racó
Millora accesibilitat al c/ Sant Salvador
Asfaltat
Aparcament poliesportiu - adequació

ACTUACIONES EN EDIFICIOS
PÚBLICOS

Biblioteca – equipament general
Camp gespa artificial futbol-7

Edifici polivalent
Trinquet i millora d’espais del poliesportiu

Ombra al poliesportiu

INFORMACIÓ PROCÉS PARTICIPATIU

En Assemblea, de data 27 de febrer del present es van analitzar i es va determinar la
viabilitat de cadascuna de les propostes formulades pels veïns i veïnes de Riola.

Diumenge que ve, dia 8 de març tindrà lloc l'última fase del procés de participació,
consistent en la votació de tres propostes com a màxim: cada veí podrà marcar en la
papereta de votació fins a un màxim de tres propostes que considere interessant per
als interessos generals del municipi de Riola.

Podran votar les propostes plantejades majors de 16 anys, a data d'1 de gener del
2019, empadronats en el municipi.
Per a la votació de les propostes es podrà exercir el dret de manera presencial, a
través del model i en urna, habilitades per l'Ajuntament, en la seu de la present Entitat
Local (Carrer Ample num. 5), de 10.00 a 14.00 hores, i de 16.30 a 20.00 hores.
El participant tan sols haurà de mostrar el seu DNI, passaport o permís de conduir, i la
seua data de naixement per a exercir el dret al vot. D'aquesta forma el participant
s'assegura el seu anonimat al no quedar vinculat amb un nom i cognoms.
En el supòsit en el qual confluïsca un cas d'empat de propostes, serà la Regidoria de
Transparència, i Participació Ciutadana juntament amb els departaments d'obres,
serveis públics i contractació la que, atenent criteris d'interés general, establisca la
priorització de l'execució.
El recompte de la votació donarà com a resultat un informe on estaran recollides les
opcions guanyadores i els resultats globals de participació.
D'aquest informe s'adonarà a l'Ajuntament Ple, als efectes
Per a qualsevol consulta, podran dirigir-se al departament de Secretaria.

oportuns.

