El pressupost
participatiu
L'Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages impulsa
el primer pressupost
participatiu amb l'objectiu
de fomentar la
participació ciutadana i
vincular part de la despesa
municipal a les propostes
dels veïns i veïnes.
Aquest pressupost compta
amb una partida de
75.000€ que es destinaran
a projectes d'inversió.

PER A MÉS
INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS
DE BAGES
PLAÇA DE LA VILA, 1 - SFB
TEL. 93 878 97 00

SFB.PARTICIPA@
SANTFRUITOS.CAT
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FASES I
CALENDARI

VALORACIÓ DE LES
PROPOSTES
DEL 8 AL 22 DE JUNY

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
DEL 6 DE MAIG AL 7 DE JUNY

Poden presentar propostes les
persones majors de setze anys
empadronades al municipi i les
associacions o entitats sense
ànim de lucre inscrites en el
registre municipal d’entitats.
COM FER-HO?
Emplenar el formulari
disponible al web municipal i a
les oficines municipals i
presentar-lo presencialment a
l'Ajuntament o telemàticament
a www.santfruitos.cat
COM HAN DE SER LES
PROPOSTES?

Una comissió valorarà la
viabilitat de cadascun dels
projectes presentats i
s’elaborarà un informe per a
cadascuna de les propostes.
PRESENTACIÓ
CIUTADANA
DATA A CONCRETAR

Es presentaran públicament
les diferents propostes que
compleixin tots els requisits
per tal que la ciutadania en
sigui coneixedora abans
d'iniciar el període de
votacions.
VOTACIONS
DEL 1 AL 31 DE JULIOL

Projectes d'inversió o
actuació puntual al municipi.
Ser de competència
municipal.
Donar resposta a una
necessitat concreta.
Viable tècnica i
econòmicament.
Respectar el marc jurídic
legal.

Podran votar totes les persones
empadronades al municipi
majors de setze anys.
Cada veí o veïna podrà escollir
un màxim de dues propostes
d'entre les presentades.

La votació es realitzarà
ÚNICAMENT de forma
electrònica.
Paral·lelament s'habilitarà un
punt de votació electrònica
assistida per aquelles persones
que ho requereixin:

AJUNTAMENT DE
SANT FRUITÓS DE BAGES

De dilluns a divendres de 9:00
a 14:00 hores.
Dijous de 17:00 a 19:00 hores.

PRESENTACIÓ
DEL RESULTAT
DE LA VOTACIÓ

Durant el mes de setembre es
presentaran públicament les
propostes guanyadores.

