Com pots informar-te?
•
•
•
•

Les propostes que feu hauran de complir els següents criteris:

A la pàgina web de l’Ajuntament: www.seros.cat
A les oficines municipals
A l'eBando de Seròs
A les xarxes socials de l’Ajuntament (Facebook
i Instagram)

Com pots participar-hi?
• Assistint a la sessió de presentació que tindrà
lloc el 7 de juliol de 2022 a les 22 h al Casal
Municipal (hi haurà pica-pica d'estiu)
• Fent les teves propostes (un màxim de 2 per
persona) mitjançant la butlleta en paper o a
través del formulari online
• Votant aquelles propostes viables del 24
d’octubre al 6 de novembre de 2022

• Referides a projectes d’inversió i amb un cost no
superior a 40.000 €.
– Noves infraestructures: senyalització,
adequació de parcs i jardins, creació de zones
verdes, parcs canins, rocòdrom, etc.
– Renovació d'infraestructures: reposició de
mobiliari urbà, pavimentació de carrers,
arreglar voreres, etc.
– Rehabilitació de patrimoni en mal estat:
monuments històrics, edificis, fonts, etc.
– Inversions en TIC: creació de pàgines web,
aplicacions informàtiques, etc.
• Ser de competència municipal i sobre béns de
propietat municipal.
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• Ser concretes i avaluables econòmicament.

• No contradir els plans municipals aprovats, no
referides a actuacions ja previstes al pressupost
municipal i han de complir amb la normativa
vigent.
• Ser viables tècnicament.
• No plantejar accions insostenibles, és a dir, que no
comprometin les necessitats i les possibilitats de
desenvolupament de les generacions presents i
futures.
• Ser o plantejar accions inclusives i socialment
equitatives.
• Tenir una visió d’interès general i de gaudi per a
tota la població.
• Anar acompanyades de les dades identificatives de
la persona que les realitza i ser presentades dintre
del termini establert.
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Què són els
pressupostos
participatius?
Els Pressupostos Participatius són un
mecanisme de participació ciutadana
directa, mitjançant el qual els ciutadans
i les ciutadanes de Seròs poden
proposar i decidir sobre el destí d’una
part dels recursos municipals, establint
així un canal efectiu de democràcia
participativa.

FASES DEL PROCÉS
7 DE JULIOL, 22 H

INICI DEL
PROCÉS
Sessió de
presentació al
Casal Municipal

DEL 8 AL 24 DE JULIOL

AGOST I SETEMBRE

FEM
PROPOSTES

VALIDACIÓ
PROPOSTES

Un màxim de 2 propostes
per persona, a través de:
Formulari en paper a
retornar a l'Ajuntament
de 10.30 a 14.30 h o al
correu electrònic
comunicacions@seros.cat
Formulari online al web
municipal

Comissió tècnica

DEL 24 D’OCTUBRE AL 6 DE
NOVEMBRE

PRIORITZEM PROPOSTES
Votació popular
Les persones majors de 16 anys
empadronades podran votar 3
propostes del formulari
Vot presencial a l’Ajuntament de 10.30
a 14.30 h i a la Biblioteca Municipal de
16 a 20 h
Vot electrònic es facilitarà l'enllaç al
web municipal

NOVEMBRE

TANCAMENT
AVALUACIÓ
Presentació de
resultats

