Decideix com invertir

236.000 €

9a

EDICIÓ

del pressupost per al

2022

Amb una NOVA
FASE per escollir la
temàtica del
procés!

Participa en línia a través de la plataforma
participa311-espluguesparticipa.diba.cat

TENS CAP IDEA PER MILLORAR ESPLUGUES?

Si tens 16 anys o més i vius a Esplugues, participa en el Pressupost
Participatiu i decideix com invertir 236.000 euros
UNprocés....
PROCÉS
Un

amb recorregut
i novetats

Amb 8 anys de funcionament i experiència, però introduint novetats per millorar-lo.
Aquest any hi afegim una nova fase: escollir una temàtica d’acord amb els eixos del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya.

UN PROCÉS
Participatiu

És una oportunitat de fer propostes, conèixer què és el que n’opinen altres veïns i veïnes i implicar-te en la teva ciutat

UN PROCÉS
Vinculant

Els resultats de la votació ciutadana sempre s’executen. Tu decideixes!

UN PROCÉS
Inclusiu

Amb múltiples canals de participació, ens esforcem per arribar a tota mena de persones,
especialment a aquelles que poden tenir més dificultats

QUINS PROJECTES S’HI PODEN PRESENTAR?
Les propostes han de complir una sèrie de requisits: han
de ser inversions, donar resposta a la temàtica triada a
la fase inicial, ser competència municipal, respectar la
normativa vigent, no poden ser propostes repetides o
molt similars a guanyadores d’altres anys, etc.
Consulta tots els requisits a:
participa311-espluguesparticipa.diba.cat

Millores a l’espai públic

Millora d’infraestructures i
equipaments de la ciutat

QUINES PASSES SEGUIREM I COM HI POTS PARTICIPAR?
CALENDARI
1 al 13 de març

FASE
Elecció del
tema

MANERES DE PARTICIPAR-HI
Vota el tema més important per millorar Esplugues d’entre els 4 eixos del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya:
• Cohesió social i territorial, Transició ecològica, Transformació digital, Igualtat
de gènere
Web Esplugues Participa, Sessions presencials i en línia,
Punts mòbils de participació, Telèfon i Correu electrònic

Del 14 de març
al 10 d’abril

Elaboració de
propostes

De l’11 d’abril al
8 de maig

Valoració de les
propostes

Del 9 al 15 de
maig

Aclariments

Del 16 de maig
al 5 de juny

Priorització de
les propostes

Del 8 de juny
al 15 de juliol

Votació final

NOVA
FASE!

Presenta propostes que donin resposta al tema escollit, comenta o complementa les
d’altres persones

Web Esplugues Participa, Sessions presencials i en línia,
Punts mòbils de participació, Telèfon i Correu electrònic

Treball intern per valorar que les propostes compleixen els requisits

Si tens dubtes sobre alguna de les valoracions, pregunta’ns!
Web Esplugues Participa, Telèfon i Correu electrònic

Coneix totes les propostes i prioritza’n 4, les que consideris més rellevants per a la
millora de la ciutat.
Web Esplugues Participa, Punts mòbils de
participació, Telèfon i Correu electrònic

Vota les propostes que més t’agradin fins arribar a 236.000 euros.
Web Esplugues Participa, Punts mòbils de participació,
Telèfon i Correu electrònic

Plataforma participa311-espluguesparticipa.diba.cat

El Pressupost Participatiu dona veu a les veïnes i
veïns d’Esplugues per conèixer de primera mà les
necessitats que consideren més importants per al
municipi. Aquest any volem que les propostes tinguin un impacte encara més profund. Per això, hem
incorporat una fase prèvia al procés participatiu i us
preguntem quines són les vostres prioritats. Esplugues la millorem entre tots i totes. No deixeu passar
l’oportunitat de ser part d’aquesta transformació.

Fa 9 anys que vam iniciar el Pressupost Participatiu a Esplugues. Durant tot aquest temps hem anat incorporant
millores per donar veu i facilitar la participació de tota la
ciutadania. En aquesta edició podreu decidir novament
en què invertir una part dels diners públics a través del
portal Esplugues Participa, dels tallers presencials i en
línea, dels punts mòbils i del correu i telèfon del procés.
Nosaltres us facilitem les eines per participar-hi, vosaltres les idees per millorar Esplugues!

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Montse Zamora
Regidora de Participació

Tens algun dubte?

Segueix-nos!

•

participa311-espluguesparticipa.diba.cat

espluparticipa

•

pressupostparticipatiu@esplugues.cat

EspluguesParticipa

•

648 025 761

espluguesparticipa

