PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Què són els
pressupostos
participatius?
Els pressupostos
participatius són una
eina de democràcia
directa a través de
la qual la ciutadania
proposa i decideix la
destinació d’una part del
pressupost municipal.

Com funcionen?
En una primera fase
la ciutadania pot
presentar a l’Ajuntament
propostes d’inversió o
projectes d’activitats
o programacions que
tinguin un principi i un
final. En una segona fase
l’Ajuntament validarà
la viabilitat tècnica
i econòmica de les
propostes i sotmetrà
a votació popular els
projectes que compleixin
amb tots els requisits.
La ciutadania podrà
votar un màxim de tres
propostes, decidint amb
el seu vot la destinació
final del pressupost. Les
propostes guanyadores
seran realitzades
posteriorment.

Qui pot participar?
Pot presentar propostes
qualsevol persona, grup
o entitat. Podran votar les
persones empadronades
a la Llagosta majors de 16
anys.
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Què faig si tinc
dubtes per preparar
la meva proposta?
Pots sol·licitar ajuda en
l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania.

Quin és l’import
destinat als
pressupostos
participatius?
Aquest any es destinen
40.000 euros del
Pressupost Municipal.

Quins requisits
han de complir
les propostes?*
• Generar impacte en el
conjunt del municipi.
• Donar resposta a una
necessitat concreta.
• Ser de competència
municipal.
• Ser un projecte
d’inversió, d’activitats o
programació, amb un
principi i un final.
• Ser viable tècnica i
econòmicament, no
sobrepassant els 40.000
euros i no comprometent
pressupostos futurs.
*Consultar la resta de requisits a les bases

El
personal
tècnic
municipal
estarà
preparat
per poder
atendre
les teves
consultes i ajudar-te amb
la proposta.

Com puc
presentar les
meves propostes?

Què passarà amb
els projectes
guanyadors?

Telemàticament:
A través del web
municipal amb el tràmit
«Proposta pressupostos
participatius».
Presencialment: Per a
aquelles persones que
no estan habituades a
l’ús d’aquest tipus d’eines
en línia, les propostes
podran ser presentades
en el registre de l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania
emplenant un senzill
formulari.

Finalitzada la votació, se
seleccionaran aquells
projectes més votats
per la ciutadania dins
del pressupost assignat
i s’executaran durant
el segon semestre
de 2021. Per al
seguiment de la seva
execució es crearà una
comissió que vetllarà
pel compliment dels
compromisos assumits.
En els mitjans de
comunicació municipals
s’informarà de l’estat
dels projectes.

Quan comença la
fase de votació de
projectes?
Quan comença
la fase per
presentar
propostes?
Les propostes es poden
presentar del 17 de febrer
al 18 de març de 2021.

L’equip tècnic de
l’Ajuntament procedirà
a la valoració de les
propostes presentades.
Només aquelles
que reuneixin tots
el requisits i que
siguin considerades
viables entraran en la
fase de votació, que
comprendrà el període
del 4 al 22 de juny de
2021. Cada persona
podrà votar un màxim
de tres propostes.

On puc obtenir
més informació?
A l’adreça d’Internet
www.llagosta.cat/
participa tens tota la
informació sobre el
procés participatiu:
Bases, calendari,
formulari de proposta,
presentació en línia i
tota la informació que
es vagi generant durant
els propers mesos.
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