
PRESSUPOSTOS  PARTICIPATIUS  2018-2019

En què invertiries 100.000€ 
del pressupost municipal?

decidimlajonquera.cat
Ajuntament de
La Jonquera

L’Ajuntament de la Jonquera posa en marxa, per primer 
cop, una experiència de Pressupostos Participatius. 

Participa ! Que no decideixin per tu !

Ajuntament de
La Jonquera

decidimlajonquera.cat

Que no decideixin per tu !

decidimlajonquera.cat

Vols saber-ne mes? 
Vine a l’acte public de presentacio del projecte!

Dimecres 27 de febrer Porxos de Can Laporta19.30 h 



BUTLLETA DE
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Moltes gràcies per participar-hi!!

Nom:

Correu electrònic:

Escriu aquí les teves propostes:

4a
FASE

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES 
Qui podrà votar?
Tindran dret a vot totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi.

Com es votarà?
- Votació telemàtica: decidimlajonquera.cat
- Votació presencial: Servei d’Atenció Ciutadana (Plaça de l’Ajuntament, 4)

Quan es podrà votar?
A determinar

3a
FASE

FÒRUM CIUTADÀ
Les propostes que superin el filtratge anterior es debatran en el Fòrum. Els 
assistents decidiran els projectes finalistes que passaran a la votació final. El 
fòrum és un acte obert a tota la població.

2a

1a

FASE

FASE

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Qui pot presentar propostes?
- Persones majors de 16 anys empadronades al municipi
- Les associacions i entitats registrades a la vila

Com es presenten les propostes?
- Telematicament: http://decidimlajonquera.cat
- Presencialment: retallant la butlleta que trobaràs en aquest fulletó i 
dipositant-la en la bústia habilitada per a tal efecte al Servei d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 4)

Quan finalitza el període de recollida de propostes?
Les propostes es poden presentar fins al 29 de març

ANÀLISI I VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES RECOLLIDES
Les butlletes recollides presencialment i telemàticament seran valorades i 
analitzades pels serveis tècnics municipals

Quins requisits han de complir les propostes per ser vàlides?
- Han de ser propostes d’inversió de competència municipal
- No poden superar l’import de 100.000€
- No poden referir-se a actuacions que ja s’ estiguin portant a terme
- Cal que siguin propostes viables tècnicament 
- No poden contradir el marc jurídic i legal existent  

Què és una inversió?
Bé inventariable que és permanent en el temps, que té un principi i un final. La renovació 
o creació d’un equipament, la millora d’un espai públic i l’adquisició de mobiliari són alguns 
exemples de béns inventariables.

L'Ajuntament de la Jonquera posa en marxa per primera vegada al municipi una ex-
periència de pressupost participatiu, consistent en sotmetre a decisió de la ciutada-
nia el destí d’una part de la partida d’inversions del pressupost municipal.




