Descripció:

Com puc estar informat?

https://participa311-ajmalgrat.diba.cat

participacio@ajmalgrat.cat
facebook.com/ajmalgrat/
twitter.com/ajmalgrat

Pressupost aproximat:

Volem decidir amb tu en què invertim
200.000 euros del pressupost municipal

Fes propostes i vota!
Qui pot presentar propostes?
Tothom pot presentar tantes propostes com vulgui.

Qui i com s’avaluen les propostes?
• El grup motor avalua les propostes aportades per
la ciutadania. Després d’un procés deliberatiu en
grups de treball, prioritza i selecciona les 20 propostes que es traslladaran als serveis tècnics municipals
per a que confirmin la seva viabilitat tècnica i determinin el seu cost.
• Avaluades les propostes pels serveis tècnics, el
resultat obtingut es presentarà de forma raonada
davant el plenari del grup motor.

Com es poden presentar propostes?
Les propostes s’hauran de presentar electrònicament a https://participa311-ajmalgrat.diba.cat o
presencialment presentant el formulari de propostes, que s’adjunta, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Quan es poden presentar presentar les
propostes?
El termini per presentar és
del 31 de maig al 19 de juny.

Com han de ser les propostes?
Les propostes hauran de ser concretes i hauran de
complir els criteris establerts:
• Que siguin competència municipal.
• D’interès general, de poble o barri.
• Que el seu cost no superi els 50.000 euros.
• Executables en una anualitat.
• Amb començament i final.
• Viables tècnicament.
• Que no suposin un cost
addicional de contractació de
personal o un manteniment excessiu.
• Que no comprometin pressupostos futurs.
• Que no depenguin de finançament exterior.
• Que no tinguin caràcter o incorporin criteris
discriminatoris.
• Que no afectin projectes en curs o planificats
per l’Ajuntament.

Fitxa de proposta

Participació al pressupost

Dades de la persona que fa la proposta:
Nom i cognoms:
Telèfon:
Correu electrònic:
DNI:
Nom de l’actuació:

Com puc conèixer les propostes?

Necessitat a les que vol respondre:

https://participa311-ajmalgrat.diba.cat és l’eina que
permet participar, debatre i decidir de manera
col·lectiva i construir un poble més obert, transparent i col·laboratiu. A la plataforma hi haurà totes les
propostes que es presentin, a més, es podran debatre.

Col·lectiu beneficiari:

Qui podrà votar les propostes?

Categories:

Totes les persones a partir de 16 anys empadronades a Malgrat de Mar.

Com i on es podrà votar?
• https://participa311-ajmalgrat.diba.cat permet
votar les propostes presentades.
• A l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(edifici Ajuntament)
La votació es farà de manera presencial i electrònica
durant quinze dies, del 19 de setembre al 3 d’octubre, havent-se d’escollir entre les diferents propostes, fins a cobrir un mínim de 40.000 euros i un
màxim de 200.000 euros del pressupost.

Altres
Convivència
Cultura
Educació
Empresa i Ocupació
Espai Públic
Esports

Ubicació:

Igualtat
Medi Ambient
Mobilitat i Seguretat Ciutadana
Participació Ciutadana
Salut i Consum
Urbanisme

