L’Ajuntament destina 500.000 € a projectes ciutadans a realitzar en 2
anys: 2019-2020
De les 89 propostes rebudes, un cop finalitzada la valoració tècnica, en passen a
votació 62. Per poder passar a votació, les propostes havien de ser viables, legals,
de competència municipal i no podien superar els 150.000 €.

Quan es pot votar?
Del 15 de febrer al 3 de març.

Qui pot votar?
Podrà votar qualsevol persona més gran de 16 anys i que estigui empadronada a
Premià de Mar.

Quantes propostes es poden votar?
Es votaran per separat els projectes grans (de 50.001 € a 150.000 €) i els petits i
mitjans (fins a 50.000 €).
Cada persona podrà votar tantes propostes com vulgui tenint en compte que el
valor total de les propostes grans que esculli ha d’arribar a un mínim de 210.000 € i
el de les petites i mitjanes a un mínim de 140.000 €.

On es vota?
Es pot votar a premiademar.cat/decidim o bé presencialment a la Biblioteca
Municipal i al Centre Cívic.
També hi haurà els següents punts de votació al carrer:
FEBRER
Dissabte 16: Plaça Països Catalans d’11 a 13 h.
Dijous 21: Mercat Setmanal dels dijous d’11 a 13 h.
Divendres 22: Riera de Premià (zona estació) d’11 a 16 h.
Dissabte 23: Plaça Països Catalans d’11 a 13 h.
Dilluns 25: Riera de Premià (zona estació) d’11 a 16 h.
Dimarts 26: Plaça Dr. Ferran d’11 a 13 h.
Dimecres 27: Plaça Països Catalans de 17 a 19 h.
MARÇ
Dissabte 2: Torrent Santa Anna d’11 a 13 h.

Com s'escullen les propostes guanyadores?
En total es destinaran 300.000 € a projectes grans i 200.000 € a projectes petits i
mitjans. D’aquesta manera es garanteix que, com a mínim, hi haurà 2 propostes
grans guanyadores (de 50.001 € a 150.000 €) i 4 de petites o mitjanes (fins a
50.000 €).

Quan s'executaran les propostes guanyadores?
Les propostes que hagin guanyat passaran a formar part dels pressupostos
municipals del 2019 i 2020, que hauran de ser aprovats per part del Ple Municipal
perquè puguin ser executades durant aquests 2 anys.

Més informació a:
premiademar.cat/decidim
participacio@premiademar.cat
Telèfon 93 741 74 01 ext. 1303

