- 2019
Nom de l’entitat, col·lectiu o persona
que fa la proposta

- 2019

Què faries a Calaf amb 60.000€?

Dades de contacte
Nom i cognoms:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:

Descripció de la proposta

Pressupost estimat total:
Signatura

Proposa, vota i
decideix!

www.decidim-calaf.diba.cat

INFORMACIÓ GENERAL
Què són els pressupostos participatius?

L’Ajuntament de Calaf promou els tercers pressupostos participatius per tal que els ciutadans, a nivell individual
o a través d’una entitat o col·lectiu, pugui proposar i votar projectes d’inversió a fer al municipi.
En total, es destinarà una partida de 60.000 euros i cada una de les propostes no pot superar els 12.000 euros
(iva inclòs) de pressupost.
Com a novetat aquest any s’apostarà per un sistema híbrid que inclourà, a banda dels projectes ciutadans, alguns
presentats per l’equip tècnic de l’Ajuntament que entraran a votació.

2 Via e-mail: caldrà descarregar el formulari

3

editable a www.calaf.cat i enviar-lo per correu
electrònic a participacio.calaf@gmail.com juntament amb el pressupost desglossat.
En línia: a través del formulari en línia que
trobareu a la web www.calaf.cat

Objectius

VALORACIONS

Promoure la participació ciutadana; aconseguir una major identiﬁcació dels veïns i veïnes amb la vila; conèixer les
seves necessitats; promocionar valors com l’apoderament, la inclusió, la igualtat, l’horitzontalitat i la
transparència; i planiﬁcar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.

Del 15 de novembre al 15 de desembre els
serveis tècnics municipals avaluaran les
propostes segons els criteris.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Qui pot presentar propostes?

VOTACIONS

Qualsevol persona empadronada a Calaf abans de l’1 de setembre del 2018 major de 16 anys o a punt de complir-los.
Entitats sense ànim de lucre del municipi degudament registrades amb data anterior a l’aprovació d’aquestes bases.
Serveis tècnics i àrees de l’Ajuntament de Calaf podran presentar projectes d’interès general i que s’adaptin a les bases.

Característiques de les propostes

Tenir una visió de municipi i ser el màxim d’obertes i inclusives per generar impacte al conjunt de la població.
Fer referència a àmbits i temes de competència municipal.
Ser realitzables tècnicament i que respectin el marc jurídic i legal existent.
Ser viables econòmicament sense superar els 12.000 euros de pressupost (iva inclòs).
Ser executables durant l’any 2019.

Com i quan fer-ho?

Des del 15 d'octubre al 15 de novembre es poden presentar propostes per tres vies:

1 Presencial: mitjançant el formulari que trobareu en aquest tríptic, descarregant-lo a www.calaf.cat o recollint-lo

a les oﬁcines de l'Ajuntament o a l'Oﬁcina de Turisme. Seguidament, caldrà portar el formulari, juntament amb el
pressupost desglossat a les oﬁcines de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic.

Les votacions es podran fer de forma presencial
a l’Ajuntament de Calaf en horari d’atenció al
públic.
També es podran fer online a través de la
plataforma www.decidim-calaf.diba.cat
Seran del 2 de gener a l’11 de gener

