ASEMBLEAS VECIÑAIS
FICHA DE PROPOSTAS PARA 2018

Núm. especial - Outubro 2016

NOME DA ASOCIACIÓN: (no caso de que se faga en nome da asociación)

CONCELLO DE SAN SADURNIÑO • O Casal, nº 16 • 15560 SAN SADURNIÑO • Teléf.: 981 490 027 • Fax: 981 490 474 • correo@sansadurnino.gal
NOME E APELIDOS: (da persoa particular ou de quen representa á asociación)

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:
ENDEREZO:
TELÉFONO:

IDADE:
PARROQUIA:
COR. ELECTRÓNICO:

“ASEMBLEAS
VECIÑAIS”

TÍTULO DA PROPOSTA:
CUSTO ECONÓMICO ESTIMADO (€):
BREVE DESCRICIÓN DA PROPOSTA:

Desde o ano 2008 o Concello de San
Sadurniño vén desenvolvendo os chamados
Orzamentos Participativos, nos que os veciños
e as veciñas propoñen e deciden sobre a
orientación que deberían ter os investimentos
dos orzamentos municipais.
O Concello quere continuar co camiño da
democracia participativa e da corresponsabilidade veciñal nos asuntos públicos.
A democracia participativa implica que aqueles temas máis importantes, máis sobranceiros, deban debaterse e, se se pode, mesmo
consensuarse coa cidadanía, na procura do
ben común. Por iso todos os anos se celebran
Asembleas veciñais, nas que se fala dos orzamentos municipais e das prioridades que debería seguir o Concello para o vindeiro ano.

(cubrir tantas follas como sexa preciso)

A persoa asinante declara que a información facilitada é exacta e completa.
De acordo co disposto no art. 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase do seguinte:
Os datos solicitados son necesarios para elaborar un Rexistro de solicitudes dos Orzamentos Participativos do ano 2018.
Os datos serán tratados de forma confidencial e incluídos nun ficheiro propiedade do Concello de San Sadurniño. As persoas afectadas poderán en calquera momento exercer os seus dereitos de acceso, cancelación , rectificación e oposición en
relación cos mesmos, dirixíndose ó Concello de San Sadurniño (O Casal nº 16 - 15560 San Sadurniño) utilizando os formularios oportunos.

Neste senso, xa o ano pasado ao debate dos
presupostos tamén se lle engadiu a información sobre a aprobación inicial do Plan Xeral de
Ordenación Urbana do Concello de San
Sadurniño. E nesta ocasión as asembleas
tamén van servir para explicar como está a tramitación do PXOM.

Orzamento participativo e información
sobre o plan de urbanismo
Gustaríanos informarte e coñecer a túa
opinión, as túas ideas e as túas propostas
para mellorar o funcionamento do
Concello

IGREXAFEITA_ luns 31 de outubro
SANTA MARIÑA do MONTE_ mércores 2 de novembro
FERREIRA_ xoves 3 de novembro
no local da Seara
CAMIÑO ARRIBA_ venres 4 de novembro
BARDAOS_ luns 7 de novembro
LAMAS_ martes 8 de novembro
NARAÍO_ mércores 9 de novembro
SAN SADURNIÑO_ xoves 10 de novembro
Casa da Xuventude

20:00 h.

