Tu decideixes!
Després de l’èxit de la darrera edició del Pressupost Participatiu, en què més de 1.400
persones van prendre part en algun moment del procés, l’Ajuntament posa en marxa la
6a edició. Volem continuar incrementant el nombre de participants, per reforçar la
decisió col·lectiva i el compromís de la ciutadania per transformar la nostra ciutat. Entreu
al portal Esplugues Participa (espluguesparticipa.dibat.cat) i aproﬁteu l’eina per fer les
vostres aportacions!
Pilar Díaz
Alcaldessa

Continuem apostant per donar veu i vot a la ciutadania d’Esplugues en l’elaboració de
propostes d’interès general per a la ciutat. Després del salt qualitatiu de fa dos anys, en
què es va incrementar notablement la quantitat del Pressupost sotmesa a la participació
(de 157.000 a 267.500 €), enguany la partida pujarà a 280.000 €. Una quantitat important
que s’invertirà en allò que decidiu les persones que hi participeu. Amb democràcia i
transparència!

PRESSUPOST
PARTICIPATIU
D’ESPLUGUES

Decideix
com invertir
280.000 euros
del pressupost
per al 2019!

Montse Zamora
Regidora de Participació

Dona’t d’alta a espluguesparticipa.diba.cat i activa la teva participació!
Si no tens Internet o no saps com registrar-te, vine
als Punts mòbils i t’ajudarem a participar!

6ª EDICIÓ

Participa de manera virtual [espluguesparticipa.diba.cat] o presencial

Tens algun dubte?

Segueix-nos!

pressupostparticipatiu@esplugues.cat

EspluguesParticipa

900 30 00 82 (gratuït)

@espluparticipa

Què és el Pressupost Participatiu?

Quan i on participar ?

És un procés de participació directa de la ciutadania per decidir en què gastar
el 10% dels ingressos propis en matèria d'inversions del pressupost municipal.

Qui pot participar?
Totes les persones empadronades a Esplugues que tinguin més de 16 anys.

Com pots participar-hi?
Elaborant propostes per transformar la ciutat

Presentació i taller de propostes Dissabte 19 de gener a les 10.30h

Espai Baronda (c/ de la Riba 36)

Comentant i completant les propostes d’altres persones
Prioritzant les 4 que consideris més importants

Elaboració de propostes

Fins al 10 de febrer

Trobades presencials
Web Esplugues Participa

Estudi tècnic, econòmic
i estratègic

De l'11 de febrer al 17 de març

Equip tècnic de l’Ajuntament
d’Esplugues

Priorització de les propostes

Del 20 al 31 de març

Web Esplugues Participa
Punts de participació mòbil
Activitats intergeneracionals

Votació ﬁnal

Del 2 d’abril al 5 de maig

Web Esplugues Participa
Punts de participació mòbil
Activitats intergeneracionals

Execució de les accions triades
i presentació dels resultats

A partir de juny

Esplugues de Llobregat

Votant les propostes ﬁnals

Com han de ser les propostes?
▲

Han de ser inversions (quelcom que l’Ajuntament pugui construir o adquirir i que sigui
permanent en el temps)

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Viables tècnicament i que compleixin la normativa.
Amb un import màxim de 280.000€.
Han de ser competència municipal.
Concretes (suﬁcientment detallades per tal de poder fer l’estudi tècnic i econòmic).
Han d’afavorir la inclusió social i ser sostenibles, sense discriminar cap col·lectiu
ni vulnerar els drets humans.

A l’edició 2018 van participar gairebé 1.500 persones
al Pressupost Participatiu. La proposta guanyadora
va ser ‘Materials educatius per a les escoles’.

Consulta quan i on es realitzaran les trobades
presencials i els Punts de participació mòbil
al portal Esplugues Participa i vine!

