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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 
participativa.
Amb aquesta acció volem que els Pressupostos Participatius 
esdevinguin un procés participatiu continuat en el municipi.

EsEs realitzarà una sessió informativa i de difusió àmplia del procés, 
dels seus objectius i de les fases que el formen, per tal de donar-lo 
a conèixer a tota la ciutadania.

LaLa ciutadania podrà aportar les seves propostes d’inversió a través 
d’un formulari en paper o telemàticament a través de la seu 
electònica de l’Ajuntament. La presentació del formulari en 
paper es podrà realitzar a l’Oficina Municipal d’Atenció 
Ciutadana. Cada persona podrà presentar un màxim de 2 
propostes.

UUna comissió formada per personal tècnic municipal realitzarà la 

Una vegada valorades, es divulgaran els resultats de la valoració a 
través de tots els mitjans disponibles i de forma individualitzada 
a les persones que hagin presentat propostes.

Tota la població de 16 anys o més empadronada al municipi 
tindrà l’oportunitat de votar les propostes mitjançant un procés 
de votació popular. Cada votant haurà de seleccionar 3 propostes 
de la butlleta.
LaLa votació es podrà fer efectiva presencialment, presentant el 
DNI, a les oficines de L’Ajuntament. També es podrà votar 
telemàticament a traves de la pàgina web municipal mitjançant la 
Seu Electònica.
LesLes propostes finals se seleccionaran en base a l’ordre de 
prioritats obtingut i als límits establerts, fent les combinacions 
necessàries per tal d’arribar a la partida determinada per al 
procés de 100.000€. Així doncs, s’escolliran aquelles propostes la 
suma de les quals sigui la més propera al límit econòmic del 
procés, sempre tenint en compte els vots obtinguts.

FinalmeFinalment, realitzarem una sessió de presentació pública dels 
resultats del procés on es mostraran les propostes guanyadores. 
Per tancar el procés, la comissió de coordinació n’elaborarà una 
memòria com a eina de millora per a futures edicions.


