SEGONS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

ALCOLETGE 2021

L’any 2020 vàrem iniciar el procediment dels pressupostos participatius i es van escollir tres
actuacions. Una d’elles, la remodelació del mobiliari de la plaça de l’avinguda Generalitat, ja està
finalitzada, però es complementarà en els mesos vinents amb la instal·lació de tendals i el canvi
dels bancs. Pel que fa a les altres dues (la construcció de dues pistes de pàdel i una pista
multiesportiva), s’han iniciat els tràmits per tal d’adequar i cobrir els dipòsits on s’hi han d’instal·lar
ambdós equipaments.
Per a la convocatòria del 2021, anem una mica més enllà, donat que aquesta vegada s’estableix
una fase per fer propostes d’actuació, seguint el següent procés:
•

Hi poden participar les persones majors de 16 anys del municipi.

•

Cada persona podrà fer una proposta com a màxim.

•

Totes les propostes seran revisades i validades per una comissió tècnica.

•

Finalment, es farà una votació popular per escollir la proposta o propostes guanyadores.

IMPORT MÀXIM: 45.000 EUROS
L’Ajuntament d’Alcoletge posa a disposició dels veïns i veïnes del municipi 45.000 € del
pressupost municipal del 2021 per tal que decideixin en què s’inverteixen, prenent així el
protagonisme d’una part de la gestió municipal.

CRITERIS
Les propostes que s’incorporin han de complir els següents criteris:
✓

No superar la quantitat fixada per al procés.

✓

Complir amb la normativa i la legalitat vigents.

✓

Ser viables tècnicament i no contradiguin plans i programes municipals.

✓

Ser sostenibles en el temps, tant l’actuació com el manteniment que se’n derivi.

✓

No suposar contractació de nou personal per part de l’Ajuntament.

✓

Fer referència a inversions i, per tant, que no facin referència a serveis ni a millores en
els serveis.
QUÈ SÓN INVERSIONS?
o

Noves infraestructures: senyalització, adequació de parcs i jardins, creació de
zones verdes, parcs canins, etc.

o

Renovació d'infraestructures: reposició de mobiliari urbà, remodelació
d'instal·lacions malmeses o en mal estat, pavimentació de carrers en mal estat,
etc.

o

Rehabilitació de patrimoni municipal: monuments, edificis, fonts, etc.

o

Inversions en TIC: creació de pàgines web, aplicacions informàtiques, etc.
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QUÈ NO SÓN INVERSIONS?
o

Despeses de contractació de personal.

o

Subvencions o ajuts.

o

Concessions de beques.

✓

Ser competència de l’Ajuntament.

✓

No ser plurianuals, és a dir, que no afectin a més d’un exercici pressupostari.

✓

Ser inclusives socialment.

✓

Anar acompanyades de les dades identificatives i de contacte del proposant, en les
edicions en què les propostes estiguin elaborades per la ciutadania.

COM S’HAN DE FER LES PROPOSTES
https://votacions.solucionsblockchain.com/alcoletge/propostes/

TERMINI
Del 7 al 31 de desembre de 2020.

MÉS INFORMACIÓ:
www.alcoletge.cat
Telèfon Ajuntament: 973 19 60 11
Telèfon Centre Interpretació: 973 19 67 25
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