participa!

calendari

PRESENTA LES TEVES PROPOSTES

De l’1 al 22 de maig

Presenta les teves propostes de l’1 al 22 de maig. Pots
fer-ho en paper, omplint la butlleta adjunta i portantla a les oficines municipals, o online, a través del web
pressupostos.elmorell.cat

Recepció de propostes de la ciutadania
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Si heu fet una proposta que ha estat vàlida en
edicions anteriors, recordeu que la podeu tornar a
presentar i animar el vostre veïnat perquè la voti!
DADES DE LA PERSONA PROPOSANT

PRESSUPOSTOS

23 24 25 26 27 28 29

participatius

30 31

Juny i juliol

Validació tècnica de les propostes

2023

Del 19 de setembre al 16 d’octubre

(*imprescindibles per a acceptar la proposta)

Votació popular

Nom i cognoms								
Telèfon de contacte					

		

E-mail de contacte					

Edat:		

En cas de tenir dubtes podeu escriure al correu
participacio@elmorell.cat, on es facilitarà el suport
necessari.
De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s’incorporaran al fitxer de titularitat
municipal “PROPOSTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”, la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran
cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari
o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol
supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si s’escau, oposició, enviant una sol·licitud per
escrit, acompanyada d’una fotocòpia del vostre document d’identitat, a l’Ajuntament
del Morell (Plaça de l’Era del Castell, 5. 43760 El Morell).
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Engeguem la tercera edició
dels pressupostos participatius,
on vosaltres sou els protagonistes
per elaborar i decidir actuacions
a realitzar durant el 2023
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Finals d’octubre
Retorn i avaluació

Segueix el procés a:

pressupostos.elmorell.cat

www.elmorell.cat

Al Morell,
la teva opinió compta!
Aquest 2022 l’Ajuntament inicia ja la tercera edició dels pressupostos
participatius, després d’un any en què la iniciativa no s’ha dut a
terme perquè els esforços de la regidoria de Participació Ciutadana
es van dedicar a la creació d’un Reglament de Participació Ciutadana.
Ara, després d’una primera edició d’aprenentatge i una segona
edició de consolidació, en aquesta tercera edició se seguirà la
mateixa metodologia que en l’anterior. Així, veïnes i veïns sereu els
encarregats d’elaborar les propostes del procés, que podran ser tant
inversions com ajudes en l’àmbit social.
Finalment, com a consistori, posem a la vostra disposició 70.000
euros del pressupost municipal del 2022 per tal que pugueu decidir
en què s’inverteixen. Anima’t! Al Morell, la teva opinió compta!
Eloi Calbet
Alcalde del Morell
i regidor de Participació Ciutadana

1 Difusió
Presentació del procés i de les fases
i criteris que seguirà a través dels
diferents canals de comunicació
municipals.

2 Propostes
Les propostes les pot fer
qualsevol persona que resideixi
i tingui una vinculació directa
amb el municipi. Cada persona
pot presentar un màxim de 2
propostes presencialment a les
oficines municipals o online a
través del web
pressupostos.elmorell.cat
És fonamental que les propostes
segueixin una sèrie de criteris per
tal que puguin formar part del
procés:
1. Correspondre als següents capítols del pressupost municipal:
Capítol 4. Transferències corrents,
podent-se incloure propostes
d’ajuts o subvencions a particulars o entitats amb una descripció el més concreta possible de
l’objectiu pel qual es plantegen.

COM PARTICIPAR-HI?
El procés d’aquesta segona edició, seguirà les següents fases:

Capítol 6. Inversions reals, on
es poden incloure propostes
referents a inversions com, per
exemple, la que va guanyar a la
passada edició: “arranjament de
voreres”.
2. No superar la partida econòmica
del procés, 70.000 €.
3. Ser viables legalment
i tècnicament.
4. Ser de competència municipal.

5. No ser exclusives.
6. No estar previstes en el pressupost
municipal referent al 2023 de
l’Ajuntament.
7. Ser sostenibles en el temps, és
a dir, que l’Ajuntament tingui la
capacitat de mantenir-les, si és
el cas, al llarg dels anys.
8. Anar acompanyades de les
dades de contacte de les persones proposants, per tal de poder
resoldre possibles dubtes entorn
les propostes i per confirmar que
cada persona presenta només un
formulari.

3 Validació
Una comissió tècnica formada per
personal municipal serà l’encarregada de valorar les propostes presentades per determinar si compleixen els
criteris esmentats i que no superen
la partida del procés.

4 Votació
Cada morellenc/a empadronat
al municipi i major de 16 anys
haurà de triar un total de tres
propostes validades a través de
votació popular. Les propostes que
obtinguin més vots, fins arribar als
70.000 euros, seran les que es duran
a terme durant el 2023.

5 Retorn i avaluació
Al final del procés, a finals d’octubre, s’informarà àmpliament dels
resultats de les votacions i de les
propostes que resultin guanyadores
de la present edició dels Pressupostos Participatius.

PRESSUPOSTOS

participatius

Formulari de presentació de propostes

PROPOSTA 1
Títol:

						

		

Descripció:									
		

							

		

							

		

							

		

							

		

							

Ubicació:								

PROPOSTA 2
Títol:

						

		

Descripció			:						
		

							

		

							

		

							

		

							

		

							

Ubicació:								

