PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
#ALMOSTER2022
Període de presentació de propostes:
Del 7 al 28 de febrer de 2022
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L’Ajuntament d’Almoster obre els pressupostos
municipals a la participació de la ciutadania per tal
que pugui proposar i decidir a través d'un procés
participatiu.
Aquesta iniciativa forma part de les polítiques de
Govern Obert, amb l’objectiu de promoure i implicar la
ciutadania en la presa de decisions sobre el destí
d’una part dels recursos públics, mitjançant un sistema de participació.

QUI POT PARTICIPAR?
Podran fer propostes i votar-les totes les persones
majors de 16 anys i que estiguin empadronades a
Almoster, i les entitats inscrites al registre municipal
d’entitats.
Cada persona o entitat podrà presentar una única
proposta.

QUINS CRITERIS HAN DE COMPLIR
LES PROPOSTES PER ACCEPTAR-LES?
Han de ser legals.
De competència directa de l’Ajuntament.
Amb un cost no superior a 20.000€.
Fer referència a inversions.
Ser viables tècnicament.
No plantejar accions insostenibles.
D’interès general.
No plantejar accions d’exclusió social.
Acompanyades de les dades identificatives de la
persona que proposa.
10. Concretes en la seva redacció i avaluables
econòmicament.
11. Que no suposin una contractació de personal.
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SESSIÓ INFORMATIVA

Presentació oficial oberta a tothom
6 de febrer de 2022 - 19.00h - Teatre Municipal

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Del 7 al 28 de febrer de 2022, la ciutadania
podrà presentar les propostes.
Podeu trobar les butlletes per a presentar les
propostes a les oficines de l’Ajuntament.
També podeu descarregar-la a la web,
almoster.cat/pressupostosparticipatius.
Les butlletes amb les propostes es podran
dipositar a l’Ajuntament de dilluns a divendres
(9.00 a 14.00 h) i els dijous (15.00 a 18.00 h).

VALIDACIÓ DE PROPOSTES

La comissió tècnica analitzarà totes les
propostes de l’1 de març al 29 d’abril de 2022.

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES

La votació es farà del 9 al 27 de maig de 2022.
Cada persona podrà votar un màxim de 3
propostes diferents.
COM ES PODRÀ VOTAR?
Presencialment a les oficines de l’Ajuntament.
La butlleta es repartirà en paper a les bústies.
També la podeu trobar a l’Ajuntament.

