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Pressupostos
Participatius

digues la teva! 

FASE 1. 
Presenta les teves propostes!
Del 3 al 15 d’abril.
Presenta totes les propostes que 
vulguis dins del termini establert.  
Es poden fer dos tipus de 
propostes en funció del cost de la 
seva implementació: les petites 
poden ser de �ns a 5.000 € i les 
grans, de �ns a 30.000 €. 

Avaluació de les propostes.
Del 15 al 23 d’abril. Revisarem detalladament 
cadascuna de les propostes perquè 
s’ajustin als requisits i n’escollirem un 
màxim de 10 per categoria perquè siguin 
sotmeses a votació.

Resultat del procés participatiu.
A partir del 10 de maig.
Farem públics els resultats de les 
votacions i les propostes que veïns i 
veïnes haurem escollit. 

FASE 2. 
Votació de les propostes.
Del 24 d’abril al 9 de maig.
Vota les propostes que més 
t’agradin a través del web i/o App 
des d’on vulguis o, si ho 
prefereixes, presencialment als 
equipaments municipals.

Execució de les propostes.
A partir del 4t trimestre de 2019.
Durem a terme la proposta o propostes 
més votades �ns a esgotar el pressupost 
de 35.000 euros.

2019 
QUÈ FARIES 

A CABRILS 
AMB 35.000 €?

DEBATEM

PARTICIPEM

ESCOLTEM

DECIDIMCONSTRUÏM
POBLE



                              

DI
GU

ES
 LA

 TE
VA

!
CONSTRUÏMPOBLE

DEBATEM
DEBATEM

PARTICIPEM

PARTICIPEM

ESCOLTEM IMAGINEM

DECIDIM VALOREMCONSTRUÏM
POBLE

DEBATEM
PARTICIPEM ESCOLTEM

IMAGINEM DECIDIM
VALOREM

La Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració 
Institucional de l’Ajuntament de Cabrils ha posat en marxa, 
per quart any consecutiu, els pressupostos participatius; 
una eina perquè els veïns i veïnes de Cabrils participem en 
la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos 
públics a través d’un sistema reglat de participació.
Els pressupostos participatius 2019 compten amb una 
partida d’inversions de 40.000 € que s’articulen en dues vies  
amb mecanismes de funcionament diferents per facilitar la 
màxima participació:

Un projecte adreçat a nois i noies 
de 6è de primària i 1r d’ESO dels centres 
educatius de Cabrils, que a través d’un seguit 
de sessions i dinàmiques decideixen on destinar 5.000 €.  
El 2019 els joves han propo-
sat i votat destinar la partida
 a millorar el refugi 
d’animals.

Una proposta dissenyada per 
vehicular la participació de les 
persones majors de 16 anys 

empadronades a Cabrils en la proposició i elecció de dues 
inversions de 30.000 € i 5.000 € respectivament.
El 2018  les propostes més votades han estat: adequació del  
Parc Eucaliptus (30.000 €) i millora del refugi d’animals 
(5.000 €).
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Proposa’ns on invertir la 
partida de 35.000 €. 
Recorda que pots fer una 
proposta per cadascuna 

de les dues categories: una de �ns a 5.000 € i una 
altra de �ns a 30.000 €.

Descriu-nos la teva  proposta:

Ubica a la teva proposta: on s’ha de fer?

Observacions:

DIGUES LA TEVA!

DIGUES LA TEVA!

DIGUES LA TEVA!

Qui pot participar?
Totes aquelles persones majors de 16 anys empadro-
nades a Cabrils abans del 23 d’abril de 2.019.

Quantes propostes es poden presentar?
El nombre de propostes són il·limitades, sempre que es 
presentin dins del termini �xat.

Com han de ser les propostes i quins criteris han de 
seguir?

Com pots presentar les teves propostes?

Físicament.- Omple aquesta butlleta i diposita-la als 
espais habilitats als equipaments municipals: Ajunta-
ment, CC La Fàbrica, Espai Jove Altell, Biblioteca  o CEM.

En línia.- També ens pots fer arribar les teves propostes 
online des de: 

Han de ser sostenibles a curt i llarg termini.

Han de ser considerades una inversió, com 
ara infraestructures, mobiliari, edi�cacions o 
aplicacions informàtiques.

Han de ser susceptibles d’incloure-les a 
l’inventari de l’Ajuntament, en la relació dels 
elements que componen el patrimoni .

No han de sobrepassar el límit de 30.000 € 
per a les grans i de 5.000 € per a les petites.

No poden ser béns fungibles; és a dir, que es 
consumeixin amb el seu ús.

No seran avaluades totes aquelles propostes 
que generin alguna forma de discriminació.


