
MÉS INFORMACIÓ A:
Oficines de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 7). 
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 hores.
www.sencelles.cat
participació@ajsencelles.net /info@labombeta.net

 facebook.com/ajuntamentdesencelles

CRITERS DE SELECCIÓ
1. Les propostes hauran de tenir visió de poble i generar impacte al 

conjunt del territori municipal.
2. Han de donar resposta a una necessitat concreta.
3. Han de ser viables tècnicament i jurídicament.
4. Han de ser iniciatives concretes que es puguin programar en un 

espai de temps concret (amb un inici i un final).
5. Han d’afavorir en la mesura del possible, la diversitat.
6. Han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere i el màxim 

de sostenibles possibles amb el medi ambient. 
7. Poden ser millores d’actuacions que ja s’estiguin duent a terme.
8. Si l’equip tècnic ho considera oportú, es podran unir diverses 

propostes de naturalesa similar prèvia deliberació amb les parts 
proposants.

9. No poden referir-se a inversions ja previstes, ni que estiguin 
condicionades a l’obtenció d’una subvenció o de finançament 
extern ni decisions de govern.

10. No poden referir-se a la realització d’actuacions que puguin 
suposar una modificació o incompliment de les relacions 
contractuals que tingui l’Ajuntament.

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

2019
Fes-la teva!



DE QUIN PRESSUPOST DISPOSEM
La dotació total prevista per enguany és de:

         100.000 €

PER QUÈ UNS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

QUI POT PARTICIPAR

Anem a fer que la democràcia sigui un assumpte de tots decidint 
directament sobre els pressupostos públics mitjançant un procés de 
participació ciutadana. 

L’objectiu és que la ciutadania del municipi de Sencelles decideixi a què 
vol destinar una part dels pressupostos municipals: esports, cultura, 
joventut, fires i festes, mercat...

D’aquesta manera, l’Ajuntament pot conèixer millor quines són les 
necessitats dels seus veïns i veïnes convertint-se una eina útil de 
planificació de la despesa municipal.

Empadronats/des a Sencelles que tinguin 12 anys o més 
(presentant DNI).

Qualsevol persona que malgrat que no hi estigui empadronada, 
tingui una propietat (presentant DNI i rebut de l’IBI).

Les associacions inscrites al Registre d’Associacions.

CALENDARI

29/12 - 10.30H - RUBERTS (TELECLUB)

ASSISTEIX A ALGUNA DE LES ASSEMBLEES:
15/12 - 11H - BINIALI (ES CONVENT)
22/12 - 11H - SENCELLES (AJUNTAMENT)

PRESENTA LES TEVES PROPOSTES de l’8 de desembre al 6 
de gener a les Oficines de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 7) 
de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 hores o a través del 
formulari on-line que trobaràs a la web de l’ajuntament:
 (http://www.sencelles.cat/pressupostos-participatius-2019)

A principis de març es realitzarà l’escrutini dels vots i 
es PRESENTARAN ELS RESULTATS DE LES VOTACIONS.

Del 7 al 31 de gener, un EQUIP farà la VALIDACIÓ 
TÈCNICA de les propostes i seleccionarà aquelles 
assumibles per l’Ajuntament. A finals de 
desembre/inici de gener es farà la PRESENTACIÓ 
PÚBLICA DE PROPOSTES seleccionades.

De l’1 de febrer al 4 de març es duran a terme 

les VOTACIONS.

Aquestes quedaran en EXPOSICIÓ PÚBLICA i la segona 
setmana de gener els promotors dels projectes faran una 
DEFENSA PÚBLICA de les seves propostes.


