Butlleta

1a edició

DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

MILLORAR
LA ZONA
VERDA ...

MILLORAR
EL
CARRER...

COMPRAR
MATERIAL...

APLICAR
MILLORES A
L'EQUIPAMENT
...

Nom i cognom

DNI

Nom de l'associació (només en cas d'actuar en nom de l'associació)

Propostes (màxim dues propostes per persona o entitat)

QUÈ FARIES
AMB 15.000€
PER INVERTIR A
MONTESQUIU?

Explica aquí la teva proposta o propostes de forma detallada, retalla i
entra la butlleta per registre a l'Ajuntament en horari d'oficina.

Pressupostos
Participatius

15.000€

en inversions

REFORMAR
LA ZONA ...

RENOVAR EL
MOBILIARI ...

CANVIAR

INVERTIR
L'ESPAI ...
EN
L'ADQUISICIÓ ...

FER OBRES ...

PROPOSA LES TEVES IDEES!
ARA ÉS EL MOMENT QUE ES
FACIN REALITAT

També pots fer les propostes a través de l'APP de l'Ajuntament a
l'apartat "Decideix Montesquiu"; i a la nova plataforma
participativa qque trobaràs a la pàgina web municipal
www.Montesquiu.cat
Avís legal: D'acord amb el que disposa la llei orgànica de protecció de dades,
us informem que les dades consignades en aquest document seran
únicament utilitzades i publicades per realitzar i difondre aquesta edició
dels pressupostos participatius

TU
DECIDEIXES
ON
INVERTIR-LOS

Pensa
Proposa

Fase

Decideix

1

Presentació de
propostes

Fins al dia 13 de març
Què són els pressupostos participatius?
Són un mecanisme de participació del
municipi, mitjançant el qual la ciutadania
pot proposar i decidir sobre la destinació
d’una
part
dels
recursos
econòmics
municipals, establint així un canal efectiu de
democràcia
directa
i
plenament
participativa,
ja que totes les propostes
sorgeixen dels veïns i veïnes de Montesquiu.

Objectius
Implicar a la ciutadania en la presa de
decisions
del
municipi,
fomentar
la
participació directa, millorar la transparència
i detectar necessitats i prioritats al municipi.
Es podran presentar propostes amb idees
que siguin considerades inversions; és a dir,
tot allò que l’Ajuntament pot construir i
adquirir i és perdurable en el temps.

Tens idees per millorar Montesquiu i t'agradaria
proposar-les?
Envia les teves propostes! Ho pots fer de tres maneres:
Presencialment, omplint la butlleta d'aquest tríptic i
entregant-la a les oficines de l'Ajuntament

A la nova plataforma participativa que trobaràs a la web
municipal www.montesquiu.cat

Qui pot presentar propostes?
Qualsevol persona empadronada a Montesquiu i major de
16 anys, així com també les associacions inscrites al registre
municipal d'entitats.

Quins requisits han de complir les propostes?

Fase 2

Presentació
Validació
de propostes propostes
recollides

Fase 3

Votació
propostes
finalistes

2

Del 14 de març a l'1 d'abril
Totes les propostes rebudes seran valorades per tal de
comprovar si les actuacions compleixen els requisits establerts.
Un cop valorades, s'informaran a la població i passaran a la
següent fase.

A través de l'App mòbil de l'Ajuntament

Fase

3

Votació propostes
finalistes

Del 8 al 24 d'abril

Es duran a votació popular totes les propostes que compleixin
els requisits.
Podran votar les persones empadronades a Montesquiu,
majors de 16 anys i amb un màxim de 3 propostes per persona.

Ser considerada una inversió i donar resposta a una necessitat
concreta sobre un espai o equipament públic.
Ser d’interès general, col·lectiu o comunitari, que sigui
inclusiva i respectuosa amb els drets humans.

Fase 1

Fase

Validació propostes
recollides

4

Execució
i seguiment

Ser realitzable tècnicament i que no tingui un cost superior
als 15.000€

Fase

Fase 4

No contradir els diferents plans aprovats i que no estigui
prevista en el pressupost municipal.

S'executarà la proposta o propostes més votades fins a esgotar
el pressupost previst.

Execució i
seguiment

Que la seva realització no comporti un perjudici per cap
col·lectiu, associació o activitat municipal.

L'execució d'aquesta proposta o propostes passarà a ser
responsabilitat directa de l'equip de govern de l'Ajuntament.

