
Les teves idees,
el futur de tots

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

Tu decideixes!

Com em puc informar?
A la sessió de presentació que  
tindrà lloc l’11 de maig

A la web de l’Ajuntament  
www.laselvadelcamp.cat

A les oficines municipals

A les xarxes socials municipals 
(Facebook, Twitter, App)

Tots i totes formem part de 
la Selva i totes i tots tenim 
l’oportunitat d’imaginar 
com ha de ser el nostre 
poble en el futur.
Ara també pots decidir a quin 
projecte d’inversió es destinaran 
fins a 50.000 euros dels 
Pressupostos Municipals del 
2019 gràcies a la nova iniciativa 
dels Pressupostos Participatius.

Tens una idea?
EXPLICA-LA I AJUDA’NS A 
FER LA SELVA DEL DEMÀ

Com puc participar-hi?
Elaborant propostes conjuntes a la sessió de presentació 
l’11 de maig, a les 20:00 h al Castell.

Fent propostes del 14 de maig al 10 de juny. Les 
pots presentar per escrit a l’Ajuntament o a través del 
formulari virtual al web www.laselvadelcamp.cat.

Votant aquelles propostes viables del 27 d’octubre al  
4 de novembre, durant la Fira.

Títol de la proposta 2

Descripció

Ubicació

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 auto-
ritats 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 de La Selva del Camp, Plaça Major 4, 43470 - La Selva del Camp.

FORMULARI 
DE PROPOSTES PRESSUPOSTOS

PARTICIPATIUS

Tu decideixes!

cpoblet
Tachado

cpoblet
Texto insertado
pots tornar a decidir

cpoblet
Tachado

cpoblet
Texto insertado
en la segona edició



FORMULARI 
DE PROPOSTES
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Descripció

Podeu seguir els criteris que trobareu en aquest fulletó sobre els Pressupostos participatius o podeu 
consultar el protocol a la pàgina web de l’Ajuntament www.laselvadelcamp.cat. Cada persona pot fer 
dues propostes com a màxim. S’han d’omplir tots els apartats amb lletra clara. Després, cal lliurar 
aquest formulari a l’Ajuntament. Si teniu algun dubte podeu trucar al 977 84 40 07 o escriure un 
correu a participa@laselvadelcamp.cat.

Ubicació

Dades de contacte

Nom i cognoms Edat

Telèfon Correu electrònic

Home
Dona

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

Tu decideixes!

Les teves idees
són essencials La teva opinió importa

Com ho fem?

INICIEM
Presentació i 
elaboració de 

propostes

11 de maig

FEM 
PROPOSTES
Formulari paper  

o telemàtic 

14 de maig  
al 10 de juny

DECIDIM
Resultat de la 

votació i propostes 
guanyadores

9 de novembre

VALOREM  
PROPOSTES

Estudi de viabilitat
Comissió  

tècnica municipal

La Fira

VOTEM
Votació popular

27 d’octubre al 
4 de novembre

€

Quins criteris han de seguir 
les meves propostes?

Participa en el 
futur que vols!

Que siguin 
d’interès general 

i de gaudi per a tota 
la població, no només 

per col·lectius 
específics.

Que vagin 
acompanyades de les 

dades identificatives de 
la persona que les realitza 

(nom i cognoms, telèfon de 
contacte i correu electrònic, 
si se’n disposa), per tal de 

poder aclarir possibles 
dubtes.

Que siguin viables 
tècnicament, és a dir, que 
no existeixin impediments 
tècnics per a realitzar la 

proposta i que aquesta s’ajusti 
a la normativa jurídica vigent, 

en base a les valoracions 
realitzades pel personal 

tècnic municipal.

Que 
siguin 
legals.

Que facin 
referència a 

competències 
directes i  

assumides per 
l’Ajuntament.

Que facin 
referència a inversions 
i es puguin incloure 

en aquesta partida del 
pressupost municipal. I, per 
tant, que no facin referència 

a cap de les altres 
partides del pressupost 

municipal.

Que  
siguin 

concretes 
i avaluables 

econò- 
micament

Que tingui 
un cost 

inferior a 
50.000 €.

Que no 
plantegin accions 

insostenibles, és a dir, 
que no comprometin les 

necessitats i les possibilitats 
de desenvolupament 
de les generacions 
presents i futures.

Que no 
plantegin 
accions 

d’exclusió 
social.

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

Tu decideixes!

cpoblet
Tachado

cpoblet
Texto insertado
no comportin despeses futures no assumibles i contractació de nou personal per part de l'Ajuntament.

cpoblet
Tachado

cpoblet
Texto insertado
 i sessions amb col·lectius




