AJUNTAMENT DE
PACS DEL PENEDÈS

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
2021
DECIDEIX SOBRE EL
PRESSUPOST MUNICIPAL
DEL TEU MUNICIPI

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS 2021
QUINS CRITERIS HAN DE SEGUIR LES PROPOSTES
QUE ES PRESENTIN?

1
CONTINGUT

han de ser d'inversió, entenent per inversió les
despeses destinades a la creació/millora
d'infraestructures

2
LEGALITAT

hauran d'adequar-se a les lleis i normatives vigents
del municipi

3
han de ser de competència municipal

COMPETÈNCIES

4
ECONÒMIC

han de tenir un cost màxim de 22.000€ (IVA
inclòs) i han de ser valorables tècnicament i
econòmicament

5
EFICÀCIA

han de donar resposta a una necessitat concreta

6

han de ser sostenibles (no generen despesa extra en un
futur, però si manteniment) i tenir visió de col·lectivitat,
SOSTENIBILITAT generant un impacte favorable per al conjunt del municipi
A més de complir aquests criteris les propostes presentades hauran
de comportar accions noves, no incloses en les previsions del
Pressupost Municipal de l’any.

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS 2021
QUINS SÓN ELS TERMINIS A SEGUIR?
Mitjançant diferents canals de comunicació
s'explicarà el procés de participació

FINS 21/05

FINS 07/06

PRESENTACIÓ PROPOSTES

VALIDACIÓ PROPOSTES

Del 3 al 21 de maig es
podran presentar totes les
propostes telemàticament
o al mail
pacsparticipa@gmail.com

La comissió tècnica
validarà les propostes que
passaran a la fase de
votacions i es publicarà el
llistat definitiu

FINS 21/06

30/06

VOTACIONS

RESULTATS

Del 9 al 21 de juny els majors
de 16 anys censats al municipi
podran votar telemàticament
o una urna que hi haurà a
l'Ajuntament.

Es publicaran a la web de
l'ajuntament i a les
cartelleres els resultats de
les votacions.

A més de complir aquests criteris les propostes presentades hauran de comportar
accions noves, no incloses en les previsions del Pressupost Municipal de l’any.

`

´

´

QUE ES UNA INVERSIO?
TENS FINS EL 21 DE MAIG PER
PRESENTAR LA TEVA PROPOSTA.
PARTICIPA!

1) La creació d'insfraestructures:
urbanització d'espais, vials, passos de
vianants a diferents nivells, senyalització
viària, mobiliari urbà, enllumenat públic,
zones enjardinades, arbres i jardineres,
fonts i estanys, clavegueram, etc.
2) La reposició d'infraestructures:
adequació de solars, remodelació de
vials i de la seva senyalització, reforma
d'enllumenat, remodelació de parcs,
zones verdes, reforma de fonts i
estanys, etc.
3) La reforma o adequació d'espais
de titularitat municipal.
4) Les aplicacions
informàtiques, propietat
intel·lectual: desenvolupament
d'aplicacions web, etc.
AJUNTAMENT DE
PACS DEL PENEDÈS

Tel. 93 817 14 85
Horari d'atenció al públic:
9.30h a 13.30h

