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PRESUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020
Què és un pressupost participatiu?
Un pressupost participatiu és aquella eina que permet
millorar el municipi i el seu entorn a partir de les propostes
d'inversió que fan els seus ciutadans i ciutadanes i les
seves entitats.
Quina quantitat s’hi destinarà?
L’Ajuntament de Marratxí destinarà 200.000€ a les propostes que surtin de la ciutadania i associacions que siguin de
caràcter municipal. És a dir, que beneﬁciïn el benestar de
tota la ciutadania.
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Qui hi podrà participar?
Totes les persones que estiguin empadronades a Marratxí
i siguin majors de 16 anys.
Com podré participar?
Podràs participar en qualsevol moment del procés ja sigui
en sessions informatives, assemblees populars, fent
propostes i elegint les propostes.
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CALENDARI
FASE 1: MARÇ-ABRIL

FASE 3: SETEMBRE

Fes la teva proposta
Tallers ciutadans per pensar,
proposar i fer propostes
ciutadanes per a la Millora
del Municipi.

Defensa de les propostes
Els ciutadans podran
defensar les seves propostes
ho podran fer als diferents
espais que s’habilitaran.

FASE 2:ABRIL-SETEMBRE

FASE 4: OCTUBRE

Avaluació tècnica
Totes les propostes seran
sotmeses a un procés
d’avaluació tècnica i hauran
de complir la normativa.

Vota les propostes
S’inicia el procés de votació
de les propostes finalistes.

MÉS INFORMACIÓ A WWW.MARRATXI.ES

PRESSUPOSTOS
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FASE I: PARTICIPA FENT PROPOSTES

TALLERS SECTORIALS

Tens una idea i penses que podria esser molt important
pel teu municipi no et quedis aturat. Vina i proposa-la.

Dimarts 19 de març 18:30h
Taller sectorial de cultura
Sala de Plens, Ajuntament de Marratxí

On la puc proposar?
L’Ajuntament habilitarà diferents espais de trobada perquè
totes aquelles persones que tinguin propostes les puguin
debatre i fer.
Que ha de complir?
Les propostes han de ser d’interès general i de municipi,
és a dir, que la majoria de veïns i veïnes del municipi se’n
puguin beneficiar.
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Es podran excloure?
Si, sempre i quan:
-No siguin de competència municipal.
-No siguin executables dins un any.
-No mantinguin la coherència amb els valors i plans
municipals aprovats.
-No siguin realitzables tècnicament, viables
econòmicament i respectuoses amb el marc legal
existent.
-Facin referència a serveis o increment de personal
municipal.
On i com les puc presentar?
Omplint el formulari de propostes que trobaràs a la web
municipal www.marratxi.es o a les OACS. També en els
diferents tallers o paradetes presencials.
Fins qual les puc presentar?
El termini de presentació de propostes serà del 17 de març
al 18 d’abril, ambdós inclosos.

Dimecres 20 de març 18:30h
Taller sectorial d’esports
Sala de Plens, Ajuntament de Marratxí
Dijous 21 de març 18:30h
Taller sectorial de temes variats
Sala de Plens, Ajuntament de Marratxí
Dilluns 25 de març 18:30h
Taller sectorial educativa i social
Sala de Plens, Ajuntament de Marratxí

TALLERS TERRITORIALS
Dimarts 19 de març 20:00h
Taller territorial Pont d’Inca Nou/ Sa Cabana/ Pont d’Inca
Centre formació Balanguera
Dimecres 20 de març 20.00h
Taller territorial Es ﬁgueral
Local AAVV boreal figueral
Dijous 21 de març 20.00h
Taller territorial Pòrtol
Espai Jove pòrtol
Dilluns 25 març 20.00h
Taller territorial Pla de Na Tesa
Ca Ses Monges

