AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
FITXA PER PRESENTAR LES PROPOSTES
DEL PROCÉS PARTICIPATIU
OBRES O MILLORES QUE PENSEU QUE ES PODRIEN FER DES DE
L’AJUNTAMENT AQUEST ANY 2018

Cal omplir 1 fitxa per proposta
Podeu retornar aquesta fitxa abans del dia 30 de juny:



A les oficines de l’ajuntament de Montagut i Oix
A l’adreça de correu electrònic: joventut@montagut-oix.cat

NOM:
COGNOMS:
BREU DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA O PROPOSTES:

COST APROXIMAT (OPCIONAL):
S’ACOMPANYA PRESSUPOST:

SÍ

NO

Recordeu que per aquest 2018 els diners que es disposen són 6.000€ i cada proposta
que es presenti no podrà superar el 25% (1.500€).

AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
PRESSUPOST PARTICIPATIU
Des de l’ajuntament de Montagut i Oix es va decidir crear una partida pressupostaria
dintre l’exercici 2018 destinada totalment a la participació ciutadana.
És per això que iniciem un procés de participació amb l’objectiu de que ens arribin per
part vostra el màxim de propostes possibles sota les següents condicions:
1. El pressupost participatiu ascendirà a 6.000€. Cada proposta no podrà superar
el 25% de l’import total, és a dir 1.500€. Es poden presentar fins a 3 propostes
per persona (han de ser majors de 16 anys i han d’estar empadronats a
Montagut i Oix) o bé des d’una entitat (que ha d’estar inscrita al registre
municipal d’associacions).
2. Aquestes propostes es podran presentar mitjançant una fitxa que estarà a la
vostra disposició a les oficines de l’Ajuntament o us la podreu baixar de la Web
oficial de l’Ajuntament.
3. El lliurament d’aquetes fitxes es podrà fer presencialment a les oficines de
l’ajuntament o bé enviant el document escanejat a la següent adreça
electrònica: joventut@montagut-oix.cat.
4. Seria important fer el càlcul del cost aproximat de cada proposta o adjuntar
pressupost (opcional).
5. Cal tenir en compte que no s’acceptaran actuacions que estiguin fora de la
legalitat vigent, que no compleixin els límits econòmics esmentats anteriorment
o que no siguin viables tècnicament ni sostenibles.
6. Hem de ser conscients que el nostre municipi és molt gran i consta de diferents
nuclis urbans. És per això que l’ajuntament té previst repartir el total de l’import
de la manera més equivalent possible en tot el municipi. Això, però, dependrà
totalment de les propostes que ens arribin.
El calendari d’execució serà el següent:





Del 12 al 30 de juny: presentació propostes.
Del 30 de juny al 20 de juliol: avaluació tècnica de les propostes i validació
d’aquetes.
Del 20 al 30: votació de les propostes acceptades.
Dia 1 d’agost: presentació de les propostes guanyadores.

Esperem que ens feu arribar moltes propostes i poder iniciar aquest procés amb una
gran participació que representi a tots els habitants d’aquest municipi.

