∆ Descripció de la proposta:

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

∆ Aquesta proposta l’heu fet:

∫ Individualment

∫ En grup (família, amics, etc.)

∫ Amb els membres d’una entitat.

Quina?

Tots els camps són obligatoris

Informació sobre la protecció de dades personals
D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les vostres dades seran tractades per
l’Ajuntament del Masnou, com a responsable d’aquestes dades.
Més informació: https://participa.elmasnou.cat

→Les fases del procés

Fase 0:

Presentació pública del procés de pressupostos participatius del Masnou 2020-2021 i recollida de propostes a través
d’un taller participatiu (dia 3 de febrer a les 19.00 h a la Sala
Joan Comellas).

Fase 1:

Del 3 al 23 de febrer de 2020 (ambdós inclosos), totes
les persones que viviu, treballeu o teniu algun vincle amb
el municipi ens podeu fer arribar les vostres propostes a
través de la pàgina web (participa.elmasou.cat) o
mitjançant la butlleta d’aquest tríptic.

Fase 2:

Validació tècnica de les propostes rebudes (març - abril
de 2020).

Fase 3:

Jornada participativa per prioritzar les propostes que
passaran a la fase ﬁnal de votació (maig de 2020).

Fase 4:

Votació ﬁnal (setembre de 2020). Podran votar en línia o
presencialment totes les persones que tinguin més de
16 anys i que estiguin empadronades al Masnou.

Fase 5:

Execució de les propostes guanyadores.

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
DEL MASNOU
2020-2021
Fase 1
Busquem idees!

El període per presentar
propostes comença
el dilluns dia 3 de febrer i
acaba el diumenge dia
23 de febrer de 2020
(ambdós inclosos).

→Condicions de les propostes:
1. Han de ser d’interès públic, és a dir, inversions en tot
allò que l’Ajuntament pot construir i adquirir, i perdurables
en el temps.
2. Han de donar resposta a una necessitat concreta.
3. Han de tenir visió de municipi.
4. Han de ser valorables econòmicament.
5. Han de ser de competència municipal.
6. Han de ser tècnicament i econòmicament viables.
7. Han de respectar el marc jurídic legal i no contradir els
diferents plans municipals aprovats.
8. No poden ser subvencions ni ajuts a entitats o col·lectius, ni
tampoc estudis ni anàlisis.
9. Cap proposta no pot superar els 250.000 euros.

∆ Complex Esportiu

∆ Equipament de Proximitat Els Vienesos

IMPORTANT: A cada butlleta física o formulari fet a
través d’Internet només pot haver-hi una proposta.
Si vols fer més d’una proposta, has d’omplir tants
formularis en línia o butlletes físiques com propostes
vulguis fer. Pots trobar més butlletes de propostes al
costat de les urnes.

∆ Necessitat que es vol resoldre:

Totes les persones que viuen, treballen o tenen algun
vincle amb el municipi poden presentar propostes
individualment, en grup (amics, família) o com a entitat.

∆ Ca n’Humet

∆ Títol de la proposta:

→Qui pot participar-hi?

∆ Biblioteca Joan Coromines

∆ Telèfon:

Et convidem a fer propostes, prioritzar-les i votar-les.

∆ Oﬁcina d’Atenció Ciutadana (OAC)

∆ Correu electrònic:

1. A través de https://participa.elmasnou.cat
2. Omplint la butlleta adjunta i dipositant-la a les urnes
que trobaràs als punts següents:

∆ DNI:

Pots fer qualsevol proposta en matèria d’inversió que consideris necessària per al Masnou. Una inversió és una despesa
destinada a allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i
que, per tant, passarà a formar part del patrimoni de la vila.
Per exemple: la creació o reforma d’equipaments municipals,
l’adquisició de mobiliari urbà i béns materials, la millora
d’espais públics (carrers, senyalització, enllumenat, zones
verdes, clavegueram), l’adquisició i instal·lació de tecnologies
d’ús públic (eﬁciència energètica, reducció de la contaminació, material informàtic per als equipaments, etc.).

∆ Cognoms:

Des de l’Ajuntament del Masnou volem decidir amb tu
una part de les inversions del Pressupost municipal.
És per això que iniciem un procés de pressupostos
participatius en què els ciutadans i ciutadanes del
Masnou podran determinar el destí de 500.000 euros
del Pressupost municipal.

∆ Nom:

→Com cal presentar les propostes?

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL MASNOU
2020-2021
FES LA TEVA PROPOSTA FINS AL 23 DE FEBRER

→Tipus de propostes que es poden fer

→ Butlleta

→Què decidim?

