
Quina inversió vols que es faci a Garcia l’any 2019?
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Objectius

L’objectiu principal és implicar la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels
recursos públics, a través d’un sistema reglat de participació.

•Fomentar la participació a través d’un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania, associada o no. I potenciar els
òrgans de participació actius al municipi

•Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les

•Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.

Primera edició

La primera edició des Pressupostos participatius (2018-19) comptarà amb 4 etapes principals:

•Presentació de propostes per part ciutadania a títol individual o col·lectiu. Fins el 14 de setembre. Les propostes
hauran de ser entregades a les oficines de l’ajuntament.

•Estudi de les propostes. Les propostes admeses seran validades a nivell tècnic i econòmic.
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•Estudi de les propostes. Les propostes admeses seran validades a nivell tècnic i econòmic.

•Votació ciutadana. Es portaran a votació les propostes finalistes. El mes d’octubre es realitzarà la votació per part
dels veïns i veïnes de Garcia de forma presencial i lliure a les oficines de l’ajuntament.

•Execució de la proposta més votada el 2019

Qui pot participar

Les persones empadronades a Garcia majors de 14 anys



Tipus de propostes

Al final s’escollirà  1 proposta la quantitat econòmica no superi els 20.000 € i sigui la més votada per petició popular.

Condicions de les propostes

Ser considerada una inversió, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot construir i adquirir i és perdurable en el temps.

Ser de competència municipal.

Ser realitzables tècnicament i viables econòmicament.

Respectar el marc jurídic i legal existent.

No ser una intervenció de manteniment obligatòria.

Les propostes han de ser valorables econòmicament.
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PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT

• 15.125,00 €COST
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• 15.125,00 €COST

• 0,00 €SUBVENCIÓ


