BUTLLETA

Fes la teva proposta fins al
29 de novembre de 2020
•Nom: ___________________________________________
•Cognoms: _______________________________________
•DNI:____________________________________________
•Correu electrònic: ________________________________
•Telèfon: _________________________________________
•Títol de la proposta:
________________________________________________

Com presentar propostes?

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
DE SANT JOAN DE
LES ABADESSES
2021
Escull el destí de 40.000 €
del pressupost municipal

•Necessitat que vol resoldre:
__________________________________________________
__________________________________________________

https://participa.santjoandelesabadesses.cat

_______________________________________________
A través de https://participa.santjoandelesabadesses.cat

•Descripció de la proposta:
__________________________________________________

O bé, omplint la butlleta adjunta i dipositant-la a les

_________________________________________________

urnes que trobareu als següents punts:

_________________________________________________
__________________________________________________

•Ajuntament (a l’entrada)

__________________________________________________

•Centre Cívic - Edifici el Palmàs

______________________________________________

•Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia
•Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la
proposta:
_________________________________________________
IMPORTANT: A cada butlleta física o formulari fet
a través d’Internet només pot haver-hi una propos-

• Aquesta proposta l’heu fet:

ta. Si voleu fer més d’una proposta caldrà emplenar

Individualment

tants formularis en línia o butlletes físiques com

En grup (família, amics, etc.)

propostes es vulguin fer. Podeu trobar més butl-

Amb els membres d’una entitat.

letes de propostes al costat de les urnes.

Quina: __________
*Tots els camps són obligatoris
Nota: Les teves dades s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat
per l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Les teves dades no
es cediran a terceres persones. En qualsevol moment pots exercir els
teus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació
adreçant-te a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Plaça
Major, 3 – 17860. Sant Joan de les Abadesses (Girona).

Proposa, delibera i vota projectes que
t’agradaria que es duguessin a terme durant
l’any vinent a la nostra vila

Condicions de les
propostes
Ser una inversió d’interès públic, és a dir, tot allò que
l’ajuntament pot construir i adquirir, i és perdurable en
el temps. La inversió no ha de tenir un cost extraordinari de manteniment ni derivar en la contractació de
nou personal.
Donar resposta a una necessitat concreta.
Ser d’interès públic i tenir visió de municipi.
Ser valorable econòmicament.
Ser de competència municipal.

Què decidim?

Ser tècnica i econòmicament viable.
Respectar el marc jurídic legal, i no contradir els diferents plans municipals aprovats.

Des de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
volem decidir amb tu una part de les inversions del
pressupost municipal. És per això que iniciem un

No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o
col·lectius, ni estudis o anàlisis.

procés de Pressupostos Participatius on els veïns
i veïnes podreu determinar el destí de 40.000 € del

Cap proposta pot superar els 40.000 €.

pressupost municipal. Us convidem a fer propostes,
prioritzar-les i votar-les.

Qui hi pot participar?

Tipus de propostes que es
poden fer?

Totes les persones que viviu, treballeu o teniu algun

Pots fer qualsevol proposta en matèria d’inversió

vincle amb el municipi podeu presentar propostes

que consideris necessària per a Sant Joan de les

individualment, en grup (amics, família...) o com a

Abadesses. Les inversions són tot allò que es pot

entitat.

construir i adquirir, i que és perdurable en el temps.
Per exemple; la creació o reforma d’equipaments

El període per presentar propostes comença el

municipals, l’adquisició de mobiliari urbà i béns

dijous 5 de novembre i acaba el diumenge 29 de

materials, la millora d’espais públics (carrers, sen-

novembre (ambdós inclosos).

yalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram),
l’adquisició i instal·lació de tecnologies d’ús públic
(eficiència energètica, reducció de la contaminació,
material informàtic pels equipaments, etc.).

Autor de les fotografies: X. Pladellorens

