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- A l’Ajuntament (equipament accessible) 17/05 a la tarda, 18/05 al matí, 22/05 a la tarda,

Més informació:

24/05 a la tarda, 25/05 al matí, 28/05 a la tarda, 29/05 al matí, 31/05 al matí, 5/06 al matí, 6/06 a la tarda.

- Centre Cívic Molins (equipament accessible) 17/05 al matí.
- Plaça d’Isla Cristina. 17/05 al matí. 25/05 a la a la tarda. 5/06 al matí.
- Plaça de Can Gassol. 18/05 al matí.
- C. d’Alemanya amb c. d’Irlanda. 18/05 a la tarda i 28/05 al matí.
- Centre Cívic Pla d’en Boet (equipament accessible) 22/05 al matí.
- Pl. de Miquel Biada. 23/05 al matí, 1/06 a la tarda i 5/06 a la tarda.
- Camí de la Geganta amb av. del Corregiment. 23/05 a la tarda.
- Pl. d’Occitània. 24/05 al matí.
- Centre Cívic Rocafonda (equipament accessible) 24/05 al matí.
- Ctra. de Mata amb c. de Josep Punsola. 29/05 a la tarda.
- Centre Cívic Cabot i Barba (equipament accessible) 30/05 al matí.
- Rda. de Leopoldo O’donnell a l’alçada del núm. 80. 30/05 a la tarda.
- Rda. de Frederic Mistral amb Riera de Cirera. 30/05 al matí i 7/06 a la tarda.
- Pg. de Carles Padrós. 31/05 a la tarda i 4/06 al matí.
- Centre Cívic Cerdanyola. 1/06 al matí.
- Pl. de l’Havana. 1/06 al matí i 4/06 a la tarda.
- Mostra d’Entitats. 2/06 durant tot el dia
- Av. del Perú amb pl. de Rocafonda. 6/06 al matí.
- Mercat de la Plaça de Cuba(equipament accessible) 7/06 al matí.
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info@decidimmataro.cat / Telèfon d’Atenció Ciutadana 010
Horari de dilluns a divendres de 8 a 19 h.
Des de fora de Mataró: 807 11 70 10.
El preu de les trucades dependrà de les tarifes de cada operador.

Què faries a
Mataró amb

1M d’euros ?

Pressupostos
participatius
Seguiu-nos a:
Participació Mataró
@participamataro

DL: B 13835-2018

Horaris al matí de 9 a 14 h i a la tarda 16.30 a 20 h.

fotos: freepik.com

Punts informatius i de suport per
a la incorporació de propostes:

www.decidimmataro.cat

Decidim què
volem per
a Mataró
Què són els
Pressupostos
Participatius?

Amb els Pressupostos Participatius
els ciutadans i les ciutadanes podem decidir en què invertir fins a 1 milió d’euros
de la partida d’inversions del pressupost
municipal per a l’any 2019.

Qui pot presentar
propostes?

Totes les persones majors de 16 anys,
empadronades o no a Mataró.

Qui pot donar suport
i votar les propostes?
Totes les persones majors de 16 anys,
empadronades a Mataró.
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El procés dels Pressupostos Participatius

Què cal tenir en compte
1. Presentació
de propostes
Del 17 de maig al 7 de juny.
Es podran presentar un màxim
de dues propostes per persona.
Cada consell municipal també
en podrà presentar dues.

Les propostes que es facin han de ser una inversió
que no superi els 330.000 euros. Es considera una
inversió aquella despesa destinada a la creació
o l’adquisició de béns o de naturalesa material o
immaterial de capital, i les destinades a l’adquisició
de béns de naturalesa inventariable necessaris per
al funcionament dels serveis: la renovació, creació
o adquisició d’un equipament, la millora de l’espai
públic, l’adquisició de mobiliari o vehicles, etc.
SÍ és una inversió: reurbanitzar un carrer,
fer o renovar un Casal de Gent Gran, comprar més
papereres o instal·lar bancs a una plaça...
NO és una inversió: arreglar un forat a la vorera,
organitzar una festa de barri, contractar més personal de neteja...
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2. Suport a
les propostes
Del 19 de juny al 10 de juliol
Després d’una primera valoració a
partir dels criteris tècnics, es podrà
donar suport a les propostes presentades pels ciutadans, un màxim
de cinc per persona. Les primeres
20 propostes ciutadanes que hagin
superat els 75 suports passaran
a ser valorades tècnicament.
Les propostes dels Consells
Municipals passaran directament
a la valoració.

3. Valoració de les propostes

4. Votació popular

Totes les propostes es valoraran tècnicament a partir dels següents criteris:

El Consell de Ciutat escollirà 18 propostes
d’acord amb els següents criteris:

Del 16 d’octubre al
6 de novembre

• Ser un projecte de ciutat
• Ser de competència municipal
• No contradir els plans aprovats per l’Ajuntament
• Realitzables tècnicament
• Viables econòmicament amb una limitació
econòmica per projecte de 330.000 €
• Respectar el marc jurídic i legal existent
• Ser una inversió
• El cost del projecte sigui assumible en
els futurs pressupostos
• Que no sigui una competència essencial
de l’Ajuntament

• Perspectiva global de ciutat
• Equilibri territorial
• Equilibri sectorial
• Nombre de població beneficiada
• Impacte del projecte en la comunitat
• Impacte positiu sobre grups desafavorits
o vulnerables.
• Impacte de gènere.
• Necessitat de l’actuació en termes socials
i/o ambientals.
• Facilitat d’execució.

Les 18 propostes
escollides es sotmetran a votació popular i s’executaran
per ordre de vots fins
a arribar al milió d’euros
del pressupost del 2019.
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