Decideix sobre el Pressupost Municipal 2019
Durant gairebé quatre mesos, del 30 de juny al 7 de novembre, es durà a terme per
tercer any el procés participatiu per a l’elaboració, en aquesta ocasió, del Pressupost
Municipal 2019.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes posa a mans de la ciutadana la possibilitat de
presentar i votar propostes de projectes que siguin inversions i activitats socials o
culturals considerades com a despesa corrent i de servei. Amb aquesta ﬁnalitat es
destinarà el 20% de les inversions del 2019 als projectes sorgits dels pressupostos
participatius del 2018 i 15.000 euros més per a projectes socials, culturals o solidaris
que es presentin.
Les propostes seran validades per una comissió tècnica i, posteriorment, votades
per la ciutadania.
Informa’t, proposa i vota !!!
QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?
Totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi, així com entitats i
associacions inscrites al Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament, mitjançant el
formulari establert que trobareu a les Oﬁcines d’Atenció Ciutadana (OAC) o a la pàgina web:
santperederibes.cat/ajuntament/participacio-ciutadana/pressupostos-participatius-2018
QUANTES PROPOSTES PUC PRESENTAR?
Es limita a un màxim de 3 les propostes a presentar en cadascuna de les dues
categories, i que la suma del valor del conjunt dels projectes que una persona o
entitat presenti no superi la quantitat de 100.000 euros si es tracta d’inversions. En
el cas de les propostes de despesa per a projectes socials o culturals, cadascuna
d’elles no podrà tenir un cost estimat superior als 5.000 euros. No obstant, és
permès presentar iniciatives de major valor en tots els casos sempre i quan vagin
acompanyades d’un compromís de coﬁnançament.
COM ES POT VOTAR?
Si ets major de 16 anys i estàs censat o censada, emplenant presencialment una
butlleta que et facilitaran a les OAC (i dipositant-la a la corresponent urna) o
telemàticament a través del web de l’Ajuntament. Podràs votar un màxim de 5
propostes, puntuant-les amb un escalat del 5 a l’1.
MÉS INFORMACIÓ
Consulta les normes reguladores del projecte de pressupostos participatius de
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes al web:
santperederibes.cat/ajuntament/participacio-ciutadana/pressupostos-participatius-2018

