La participació ciutadana, es troba avui dia en
procés de redeﬁnició, passant de la capacitat
del veïnat a inﬂuir directament o indirecta en
les polítiques públiques, a la seva incorporació activa en la coproducció de polítiques
públiques -juntament amb d'altres actors- a
través de diferents mecanismes i canals
participatius.

Pressupostos
participatius

En aquest sentit, l'Ajuntament de Cabrils vol
aprofundir en la cogestió participada, és a dir,
en la participació activa del veïnat en la
i d e a c i ó, d e s e nvo l u p a m e n t , d e c i s i ó i
implementació de l'acció política municipal.

CREANT ESPAIS DE
PARTICIPACIÓ

Els pressupostos par ticipatius són un
d’aquests mecanismes. Fusionen elements de
la democràcia par ticipativa i directa,
mitjançant els quals el veïnat pot incorporarse al procés de disseny i decisió d'una part de
la partida d'inversions del pressupost
municipal.

Al 2016 s’ha decidit l’ús de
30.000€ en dos projectes.
Enguany es destinaran
40.000€ perquè junts
proposem, decidim i
construïm els pressupostos
participatius 2017

2016 - 2017

Aquests es van articular mitjançant dues
vies:

Projecte dirigit a
nois i noies de 6è de
primària i 1r d'ESO dels
centres educatius públics de Cabrils.
S'estructura a través d'un seguit de sessions i
dinàmiques que han de permetre deﬁnir un
seguit de propostes d'acció i ﬁnalment triarne una de sola a què destinar una partida
d'inversió.

Proposta dissenyada per
vehicular la participació
de les persones de més
de 16 anys empadronades a Cabrils en la
proposició i elecció d'una acció d'inversió.
Dues fases: La primera; la recepció de les
idees d'inversió per part del veïnat. La
segona; decidir mitjançant votació
electrònica quina proposta es durà a terme.

RESULTATS 2016

El 2016 la Regidoria de Par ticipació,
Transparència i Regeneració Institucional
de l’Ajuntament de Cabrils, es va posar en
marxa tot repensant els pressupostos
participatius com a eina d’empoderament
polític de la ciutadania.

