A les xarxes socials municipals
(Facebook, Twitter, App)
A les oficines municipals
A la web de l’Ajuntament
www.laselvadelcamp.cat

PARTICIPATIUS
PRESSUPOSTOS
Tu decideixes!

A la sessió de presentació que
tindrà lloc el 20 de juliol

Les teves idees,
el futur de tots

Què són els pressupostos
participatius?
Tots i totes formem part de la Selva i totes i tots tenim
l’oportunitat d’imaginar com ha de ser el nostre poble en el futur.
Ara també pots decidir a quin projecte d’inversió es destinaran
fins a 50.000 euros dels Pressupostos Municipals del 2018
gràcies a la nova iniciativa dels Pressupostos Participatius.

Tens una idea?

Com em puc informar?
Com puc participar-hi?
Elaborant propostes conjuntes a la sessió de
presentació el 20 de juliol.
Fent propostes del 21 de juliol al 31 d’agost. Les
pots presentar per escrit a l’Ajuntament o a través del
formulari virtual al web www.laselvadelcamp.cat.
Votant aquelles propostes viables del 28 d’octubre al
3 de novembre, durant la Fira.

Explica-la i ajuda’ns a fer
La Selva del demà.

Tu decideixes!

€

Tu decideixes!

PRESSUPOSTOS

VALOREM
PROPOSTES

PARTICIPATIUS

Com ho fem?

FEM
PROPOSTES
Formulari paper
o telemàtic

INICIEM
Presentació i
elaboració de
propostes

21 de juliol
al 31 d’agost

Estudi de viabilitat
Comissió
tècnica municipal

Les teves idees
són essencials

DECIDIM
Resultat de la
votació i propostes
guanyadores

VOTEM
Votació popular

28 d’octubre al
3 de novembre

16 de novembre

La Fira

La teva opinió importa

20 de juliol

Quins criteris han de seguir
les meves propostes?
Que
siguin
legals.
Que facin
referència a
competències
directes i
assumides per
l’Ajuntament.

Que tingui
un cost
inferior a
50.000 €.
Que
siguin
concretes
i avaluables
econòmicament

Que siguin viables
tècnicament, és a dir, que
no existeixin impediments
tècnics per a realitzar la
proposta i que aquesta s’ajusti
a la normativa jurídica vigent,
en base a les valoracions
realitzades pel personal
tècnic municipal.

Que facin
referència a inversions
i es puguin incloure
en aquesta partida del
pressupost municipal. I, per
tant, que no facin referència
a cap de les altres
partides del pressupost
municipal.

Participa en el

futur que vols!

Que no
plantegin
accions
d’exclusió
social.

Que siguin
d’interès general
i de gaudi per a tota
la població, no només
per col·lectius
específics.

Que no
plantegin accions
insostenibles, és a dir,
que no comprometin les
necessitats i les possibilitats
de desenvolupament
de les generacions
presents i futures.

Que vagin
acompanyades de les
dades identificatives de
la persona que les realitza
(nom i cognoms, telèfon de
contacte i correu electrònic,
si se’n disposa), per tal de
poder aclarir possibles
dubtes.

