COM PUC PRESENTAR
UNA PROPOSTA?

QUI POT VOTAR
Poden votar persones
empadronades a Santpedor
majors de 16 anys

Cal empl enar un formul ari que
trobareu a l ’ aj untament, a l a
bi bl i oteca o al web santpedor. cat

2019

Es pot presentar:

TU TAMBÉ
FAS SANTPEDOR

1. Presenci al ment a l ’ Ofi ci na
d’ Atenci ó al Ci utadà (OAC) i a l a
Bi bl i oteca Pare I gnasi Casanovas.
2. Tel emàti cament a través del s
mi tj ans i canal s que posi en servei
l ’ Aj untament de Santpedor a
través del seu espai web.

QUAN ES VOTA

PARTICIPATIUS

Les votacions seran el proper
mes de febrer del 2019 entre
totes les propostes admeses

QUÈ ES VOTA
S'han de triar 4 propostes entre
totes les presentades i admeses
al procés participatiu

COM ES VOTA
La votació és via web. Hi haurà
dos punts d'assistència personal:
a l'OAC (Ajuntament) i a la
Biblioteca

PRESSUPOSTOS

Tens temps de
presentar una
proposta fins el
21 de desembre
del 2018
www.santpedor.cat

Presenta una
proposta de millora
per al poble i entre
tots votarem quines
tiren endavant

PRESENTA UNA PROPOSTA
ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
INVERSIÓ

PROJECTES
Proj ectes d’ i nversi ó; j a
si gui per comprar/mi l l orar
i nfraestructures, crear o
comprar béns per al
funci onament del s servei s
o despeses amorti tzabl es.

En total es desti naran del
pressupost muni ci pal de
Santpedor a aquest procés
parti ci pati u una parti da de
60. 000€.

2

Adequar-se a l es l l ei s i
normati ves vi gents del
muni ci pi i ser de
competènci a muni ci pal .

Hi haurà tres ti pus de proj ectes
(segons l a quanti tat d' i nversi ó)

3

Emmarcar-se en el s costos
d’ i nversi ó previ stos (vegeu
el s bl ocs que s' han defi ni t).
Aquests costos s’ han de
poder val orar.

4

Proj ectes sosteni bl es i teni r
vi si ó de col · l ecti vi tat. És a
di r que no generi n despesa
futura i que ti ngui n un
i mpacte favorabl e per al
conj unt del muni ci pi .

1

1

Proj ectes entre 20. 001 i
30. 000€ (dotaci ó màxi ma:
30. 000€).

2

Proj ectes entre 5. 001 i
20. 000€ (dotaci ó màxi ma:
20. 000€)

3

Proj ectes de pressupost
i gual o i nferi or a 5. 000€
(dotaci ó màxi ma: 10. 000€)

Aquests imports inclouen l’IVA corresponent.

PROPOSTES
puc presentar una proposta?

sí
Si tens 16 anys o més i estàs
empadronat a Santpedor
Si tens l a teva seu soci al a Santpedor
pots presentar una o més propostes.
Si ets una enti tat l egal ment
regi strada al REM de Santpedor.
Només cal que sàpi gues que:
Les persones j urí di ques hauran de
presentar l a proposta a través d’ un
representant.
El s menors de 16 anys, cal drà que
una persona maj or d’ aquesta edat
assumei xi l a representaci ó formal
pel tràmi t de presentaci ó.

