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Més informació: 

Telèfon: 93 884 80 04 
conselldelpoble@viladrau.cat 

* Nota 

Les teves dades s’incorporaran a unt fitxer automatizat creat per 
l’Ajuntament. Les teves dades no es cediran a terceres persones.
En qualsevol moment pots exercir els teus drets d’accés, 
rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-te a 
l’Ajuntament de Viladrau. 

Descripció de la proposta: 

Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta:

Aquesta proposta l’heu fet:

 Individualment

 En grup (famíla, amics, etc.)

 Amb els membres d’una entitat.

 Quina entitat:

3ª E
DIC

IÓ



Nom i cognoms: 

Adreça postal:

Telèfon:

Email:

Títol de la proposta:

Necessitat que vol resoldre:

BUTLLETA
QUÈ SÓN ELS PRESSU-
POSTOS PARTICIPATIUS
DE VILADRAU?
Des de l’Ajuntament volem decidir amb tu una part de 
les inversions del pressupost municipal.

És per això que iniciem el tercer any de participació on la 
ciutadania del poble podreu determinar el destí de 
15.000 € del pressupost de l’any 2018.

US CONVIDEM A FER PRO-
POSTES I A VOTAR-LES.
 Podeu presentar propostes individualment, en grup 
(amics, família) o com a entitat (màxim dues propostes).

COM HI POTS PARTICIPAR?
Pots participar-hi en 3 moments:

> Presentant les teves propostes del 26 de març al 6 

d’abril.
> Presentant i prioritzant col·lectivament les propostes 

en una jornada participativa que es realitzarà el 
   12 de maig analitzant la viabilitat de les propostes 

rebudes.
> Votant les propostes que hagin estat prioritzades.

QUIN TIPUS DE PROPOS-
TES ES PODEN FER?
Pots fer qualsevol proposta en matèria d’inversió que 
consideris necessària pel poble.

Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i 
que és perdurable en el temps. Per exemple; renovació 
d’equipaments municipals, adquisició de mobiliari i béns 
materials, millora d’espais públics (vials, senyalització, 
enllumenat, zones verdes...).

Les propostes hauran de complir les següents condi-
cions:

1. Ser inversions d’interès públic i generar impacte en 
el conjunt del municipi.

2. Donar resposta a una necessitat concreta. 

3. Ser de competència municipal.

4. Ser tècnica i econòmicament viables, així com 
respectar el marc jurídic legal i no contradir els 
diferents plans municipals aprovats.

5. No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o 
col·lectius.

6. Cap proposta podà superar els 15.000 €.

DE QUINA MANERA ENS 
POTS FER ARRIBAR LES 
TEVES PROPOSTES?

> Omplint la butlleta que adjuntem i dipositant-la a la 
bustia de l’entrada de l’Ajuntament i a les oficines de 
l’Ajuntament de Viladrau.
> Omplint el formulari del web: www.viladrau.cat

*A cada butlleta només hi pot haver una proposta. Si
voleu fer dues propostes utilitzeu dues butlletes.

FES LA TEVA PROPOSTA
FINS EL 6 D’ABRIL 

Del 26 de març al 6 d’abril: Període de presentació 
de propostes ciutadanes.

12 de maig a les 12.00h a Can Sià: Explicació pública 
de les característiques de les propostes

De l’1 de juliol al 31 d’octubre: Realització
de les propostes

Octubre-Novembre: Audiència pública per recollir 
idees per la redacció del pressupost municipal 2019

Del 25 de maig al 3 de juny: Votació de les propostes


