RESUM DEL CALENDARI DE TOT EL PROCÉS
Difusió i presentació del procés als ciutadans del 16 al 22 de
maig de 2022.
Recollida de propostes del 23 de maig al 13 de juny.
El 20 de juny la comissió de seguiment elegirà la comissió tècnica.
Del 22 al 27 de juny s’avaluaran les propostes.
El 28 de juny es publicaran les propostes acceptades. Si algun
dels autors vol exposar-la públicament, ho podrà fer l’1 de juliol
a la sala del Casal Rierenc.
Del 4 al 20 de juliol de 2022 podreu votar.
El 22 de juliol a les 20:00h es farà l’escrutini públic al Molí del
Mig.
*En cas que es modifiquin les dates per motius d’organització
s’avisarà a través de les xarxes i mitjans de comunicació de
l’Ajuntament.

tu proposes!

tu decideixes!

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
Vols participar en la decisió per destinar una part
dels recursos municipals ?

vota!
PER A MÉS INFORMACIÓ O ACLARIMENTS TRUCAR A L’AJUNTAMENT. PODEU DESCARREGAR
LES BASES AL WEB DE L’AJUNTAMENT A L’APARTAT DE “PARTICIPACIÓ CIUTADANA”.

Ajuntament de
La Riera de Gaià

Què son?

A on s’han de presentar i quan?

És un procés en el qual poden participar tots els veïns i veïnes del
municipi per decidir de forma directa la destinació d’una part dels
recursos municipals.

Del 23 de maig al 13 de juny de 2022.
A les oficines de l’Ajuntament presencialment ( de 9 a 14.00 )
A través de la WEB per registre electrònic .
A la Biblioteca (de 17.00 a 19.00 h)

A on està regulat?
El Ple de la corporació en la sessió de de data 29 de març de 2022
va aprovar per unanimitat les bases de participació ciutadana que
regiran aquest procés. Les podeu trobar a la pàgina web del municipi en l’apartat de “Participació Ciutadana”.

Quins són els requisits mínims que han de tenir les propostes?
1) Han d'adequar-se a la normativa, legalitat i competència municipal.
2) Han de representar una millora en els serveis i/o domini públics.
3) Han d'ajustar-se a un límit pressupostari de 10000€.
4) Han de garantir la seva viabilitat tècnica i la sostenibilitat, la inclusivitat i la innovació.
5) No poden comprometre la despesa dels futurs pressupostos
municipals, excepte les pròpies del seu manteniment.
6) No poden estar incloses en les despeses ordinàries del pressupost.
7) Han de comportar accions noves.

Qui pot fer les propostes?
Els empadronats al municipi majors de 14 anys i les entitats i/o associacions del municipi.

Com presentar-ho?
La proposta ha d’anar acompanyada , com a mínim de :
- Nom i descripció de la proposta
- Ubicació de la proposta acompanyada d’imatge
- Cost orientatiu de la realització (en el cas que no s’adjunti la comissió tècnica ho valorarà)
- Àrea temàtica (medi ambient, Joventut, urbanisme, cultura serveis
socials, educació, sanitat, esports,…)
- Dades de qui fa la proposta (DNI, nom i cognoms, càrrec dins de
l’entitat (si és el cas), telèfon i e-mail de contacte)

Qui avaluarà les propostes?
Del 22 al 27 de juny de 2022.
Una Comissió de Seguiment, formada per un representant de cada
grup polític al Ple municipal, elegirà una Comissió Tècnica, segons
l'àrea temàtica de cada proposta, que les avaluarà des d'un punt de
vista tècnic i econòmic.
Un cop s’aprovin les propostes candidates es donarà opció perquè
els seus autors les presentin al Casal Rierenc si ho consideren
oportú.

Com es podrà votar?
Del 4 al 20 de juliol de 2022
Podrà votar tothom empadronat a la Riera major de 14 anys.
A les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 09:00h a
14:00h. hi haurà una tablet a disposició del ciutadà per poder formalitzar
la votació.
També es podrà votar a través de la web a l’espai habilitat de “Participació ciutadana”.
En ambdós casos serà necessari identificar-se amb DNI /NIE o passaport
i mòbil per validar la identitat de la persona mitjançant un SMS.

Resultat final:
L’escrutini de vots i el resultat final serà públic i es farà el 22 de juliol
al Molí del mig a les 20.00 h.
Un cop acabat l’escrutini les dades personals es donaran de baixa
del sistema.

Control de l’execució de les propostes
La comissió de seguiment vetllarà per tal que s’executi la proposta
guanyadora i finalitzi en el termini establert de la qual se’n donarà
difusió als ciutadans i ciutadanes.

