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Com s’hi pot participar?
· Presentant propostes, a títol particular o com a entitat. Es podrà fer
telemàticament a través del web participacio.torello.cat o
presencialment a les oficines municipals presentant la butlleta
adjunta.
· Votant les propostes finalistes, que sorgiran de les taules de
participació.

Qui hi pot participar?
Tots els veïns i veïnes de Torelló que el dia de la votació
hagin complert els 16 anys.

Criteris per escollir les propostes
· No poden tenir un cost superior als 30.000 euros
· Han de ser viables tècnicament
· No poden estar incloses en el pressupost municipal ordinari
· No han de ser projectes de manteniment sinó projectes a
desenvolupar
· Han de ser quantificables econòmicament
· No poden condicionar els pressupostos d’anys posteriors
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Omple, retalla i porta-ho a l’Ajuntament
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Perquè ens calen les teves idees?
Perquè la suma d’idees és imbatible.
Perquè tots i totes tenim idees, però no
sempre tenim l’oportunitat de portar-les a
terme. A Torelló volem que les teves millors
idees es puguin convertir en una realitat per
a tots els torellonencs i torellonenques.
Amb la teva participació avançarem molt
més.

Els pressupostos participatius
L’Ajuntament de Torelló obre un procés de
participació ciutadana per tal que tots els
veïns i veïnes de la població puguin decidir a
què volen destinar 30.000 euros del
pressupost municipal. Els pressupostos
participatius són una eina de
democràcia directa que vol
avançar cap a un govern
transparent i col·laboratiu.
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Fase 1 - PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: es podran presentar
propostes, a títol particular o com a entitat. De l’1 al 21 de març.

Edat

Correu electrònic (*)

Títol de la teva proposta

Necessitat que vol resoldre

Descripció de la proposta

Fase 2 - TAULES DE PARTICIPACIÓ: obertes a la ciutadania i a les
entitats, per definir les propostes que es portaran a votació.
30 de març (*).
Fase 3 - VALORACIÓ TÈCNICA: els departaments municipals
valoraran si les propostes finalistes són factibles tècnica i
econòmicament. Del 31 de març al 14 de maig.
Fase 4 - VOTACIÓ FINAL: la ciutadania de Torelló escollirà la
proposta a la qual destinar 30.000 euros del pressupost
municipal. La votació es farà online i en diversos punts de
votació presencial. Del 17 al 31 de maig.
Fase 5 - PRESENTACIÓ DE RESULTATS: els resultats es faran
públics a través de la web i les xarxes socials municipals.
De l’1 al 4 de juny.
Fase 6 - AVALUACIÓ I RETORN: es farà un acte públic obert a la
ciutadania per incorporar millores en properes edicions del
procés. Mes de setembre.
(*) En funció de les mesures sanitàries, les taules es faran presencialment o bé
online. Oportunament, es donarà a conèixer l’hora i el lloc o, si és el cas, l’hora i
l’enllaç de la plataforma virtual.

(*) Indica el correu electrònic si vols rebre informació de
les diferents fases del procés

