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BASES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS CANET 2017-2019 

L’Ajuntament de Canet de Mar vol iniciar el procés d’implementació dels pressupostos 

participatius amb l’objectiu principal de permetre l’empoderament dels teixit associatiu i 

possibilitar la participació individual de qualsevol persona. Aquesta fase, la d’elaboració de 

propostes serà des del 9 de Gener fins al 10 de Febrer. Aquest procés tindrà caràcter anual i 

s’iniciarà amb l’aprovació del Pressupost Municipal. 

 

Inici del procés dels pressupostos participatius:  

A l’inici del procés, i per garantir el dret a participació, se n’assegurarà la informació a tota la 

ciutadania utilitzant els mitjans de comunicació municipal, l’OAC  i les cartelleres municipals. 

S’iniciarà el procés amb un període  per a propostes participatives. Aquestes poden ser per 

inversions mobles o per altres finalitats que entrin dins de l’àmbit municipal. 

OBRES:   50.000 €   SERVEIS: 18.000 € 

Les propostes hauran de contenir , com a mínim, la següent informació: 

• Identificació de la persona o entitat proponent ( Noms i cognoms/nom entitat; DNI o 

CIF; adreça i correu electrònic) 

• Descripció de la proposta , de forma clara i detallada, que permeti la posterior 

valoració econòmica per part dels serveis tècnics. 

Les propostes s’hauran de presentar en el termini establert. 

1. Condicions bàsiques de les propostes 

Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. Una inversió 

és un bé inventariable que és permanent en el temps des de la renovació o creació d’un 

equipament, la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari, entre d’altres exemples de 

bens inventariables. Han de ser iniciatives concretes valorables econòmicament, i en la mesura 

possible permetre múltiples ubicacions al territori. 

 

1. Donar resposta a una necessitat concreta. 

2. Generar impacte al conjunt del territori municipal. 

3. Fer referència a àmbits i temes de competència municipal i ser coherents amb els 

valors i el pressupost adjudicat. 

4. Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament i respectar el marc 

jurídic i legal existent. 

5. Ser considerada una inversió i tenir principi i final. 


