Digues la teva!!

tutries.palauplegamans.cat

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans posa en marxa una experiència
pionera al municipi, la qual consisteix a decidir com invertir una part del
pressupost municipal del 2019 mitjançant un procés participatiu.
Pots fer arribar les teves propostes a través del web
http://tutries.palauplegamans.cat o dipositant la butlleta que trobaràs en
aquest fulletó en la bústia habilitada per l'Ajuntament al Servei d'Atenció
Ciutadana, del 3 al 30 de setembre.

Responsable
del tractament

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:
dpd@palauplegamans.cat

Finalitat

Gestionar els processos de participació ciutadana i donar resposta a les
propostes i qüestions que es plantegin.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Destinataris

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades.

Drets de les persones
interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de
les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu
electrònica https://www.palauplegamans.cat o presencialment a les
oficines del Registre de l’Ajuntament.

Informació addicional

http://www.palauplegamans.cat/lnk14/politica-de-privacitat.htm

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018-2019

En què invertiries 120.000 €
del pressupost municipal?

tutries.palauplegamans.cat

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

SESSIÓ PÚBLICA DE PRESENTACIÓ
DE LES PROPOSTES FINALISTES

Qui pot presentar propostes?
- Persones majors de 16 anys empadronades al municipi
- Les associacions i entitats registrades de la vila
Com es presenten les propostes?
- Telemàticament: http://tutries.palauplegamans.cat
- Presencialment: retallant la butlleta que trobaràs en aquest fulletó i
dipositant-la en la bústia habilitada per a tal efecte al Servei d'Atenció Ciutadana
de l'Ajuntament (pl. de la Vila, 1)
Quan finalitza el període de recollida de propostes?
Les propostes es poden presentar del 3 al 30 de setembre.

3
a
FASE

Les propostes que superin el filtratge anterior es consideraran
finalistes i seran presentades públicament en un acte obert a tota
la ciutadania.
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ANÀLISI I VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES RECOLLIDES

Les butlletes recollides presencialment i telemàticament seran valorades i analitzades per la
Comissió d’impuls i gestió del procés participatiu i pels serveis tècnics municipals.

Dimarts 30 d'ocubre, a les 19 h, a l’Auditori de Can Cortès

Nom:
Correu electrònic:
Escriu tres projectes que t’agradaria que formessin part del pressupost municipal de
2019.

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES
Qui podrà votar?
Tindran dret a vot totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi.
Com es votarà?
- Votació telemàtica: http://tutries.palauplegamans.cat
- Votació presencial: Servei d'Atenció Ciutadana
Quan es podrà votar?
El període de votació s’estendrà des del dilluns 5 de novembre
fins al divendres 30 de novembre (ambdós inclosos).

Quins requisits han de complir les propostes per ser vàlides?
- Han de ser propostes d’inversió de competència municipal
- No poden superar l’import de 120.000 €
- No poden provocar exclusió social
- No poden referir-se a actuacions que ja s’estiguin portant a terme
- Cal que siguin propostes viables tècnicament
- No poden contradir el marc jurídic i legal existent

BUTLLETA DE
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
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Què és una inversió?

Bé inventariable que és permanent en el temps, que té un principi i un final. La
renovació o creació d’un equipament, la millora d’un espai públic i l’adquisició de
mobiliari són alguns exemples de béns inventariables.

Qui forma part de la Comissió?





L'alcaldessa o el regidor de Participació
Una persona representant de cada grup municipal
Personal tècnic municipal de diverses àrees
Dues persones representants d’entitats de la vila

Consulta més exemples
d'inversions a
http://tutries.palauple
gamans.cat
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Moltes gràcies per participar-hi!!
Pots dipositar aquesta butlleta al punt habilitat per l’Ajuntament
al Servei d'Atenció Ciutadana (pl. de la Vila, 1).

