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Davant l’èxit de participació en la seva primera edició, l’Ajuntament de Lleida obre el segon procés participatiu
per a consultar a la ciutadania el destí d’una part dels pressupostos del municipi de Lleida.

Què són els pressupostos participatius?
Són, en aplicació del Reglament de Participació Ciutadana, una eina mitjançant la qual la ciutadania pot opinar
i/o decidir quina li agradaria que fos la destinació d’una part dels recursos públics del seu municipi.

Com es pot participar en els pressupostos participatius?
• De manera presencial, assistint a les reunions dels Consells Territorials.
• Fent aportacions mitjançant la web www.paeria.cat/pressupostosparticipatius.
• Als formularis disponibles als edificis i equipaments municipals.

Quina mena de projectes poden optar a ser escollits?
Es valorarà que les propostes compleixin les següents condicions:
• Donar resposta a una necessitat concreta de la ciutat.
• Fer referència a àmbits i temes de competència municipal i ser coherents amb els valors i plans municipals
aprovats.
• Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament, i respectar el marc jurídic i legal existent.
• Ser considerada una inversió i tenir principi i final.

Classificació dels projectes
Grans projectes (entre 50.000 i 200.000 euros): se’n podran aprovar un o varis, sempre que l’import no superi
els 200.000 euros en total.
Projectes de barri o zona (fins a 50.000 euros): se’n podran aprovar tants com sigui possible.
Pel que fa a l’elecció dels projectes, es tindrà en compte que les catorze zones o districtes en què es divideix la
ciutat, així com les dues EMD (Sucs i Raimat), siguin beneficiàries d’almenys un projecte cadascuna.

Com redactar un projecte
La Paeria posarà a disposició de la ciutadania uns formularis en què s’hauran d’omplir els següents camps:
• Identificació de la persona i/o entitat que presenta el projecte.
• Breu descripció de la proposta.
• Redacció dels objectius que es preveuen assolir amb la realització del projecte que s’ha proposat.
Trobareu els formularis de presentació de propostes als edificis i equipaments municipals i al web
www.paeria.cat/pressupostosparticipatius.

Quan i com es podran presentar projectes?
Es podran presentar propostes de projectes entre l’1 de febrer i el 29 de març.
Presentació presencial:
• A l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana.
• Als Centres Cívics municipals.
Presentació electrònica:
• Al web www.paeria.cat/pressupostosparticipatius

Què i com es podrà votar?
Els projectes seleccionats seran sotmesos a consulta mitjançant el vot lliure dels veïns i veïnes dels diferents
districtes (zones o barris) de la ciutat.
Les votacions es faran presencialment o per Internet.
Els veïns i veïnes podran seleccionar un màxim de 4 projectes: 1 gran projecte i fins a 3 projectes de barri o zona.

Qui podrà votar els pressupostos participatius?
Qualsevol persona empadronada a Lleida i major de 16 anys (a data 29 de maig de 2018).

Quan es podrà votar?
Les votacions es portaran a terme entre l’1 i el 21 de juny.
Votacions electròniques
Entre l’1 i el 21 de juny.
Votacions presencials
Del 18 al 21 de juny en els següents punts de votació:
• 18 de juny: als Centres Cívics de Sucs, Raimat i Llívia.
• 19 de juny: als Centres Cívics de Mariola i Ereta i a l’Auditori Municipal Enric Granados.
• 20 de juny: als Centres Cívics de Bordeta, Cappont i Magraners.
• 21 de juny: als Centres Cívics de Balàfia, Pardinyes i Secà.
Personal municipal oferirà informació i assessorament durant les votacions presencials.

Més informació sobre el procés de pressupostos participatius
• De manera presencial:
- Regidoria de Participació: Carrer Tallada, 32 - Tel. 973 700 453
- Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania/OMAC: Pl. Paeria, Edifici Pal·las - 010*
*Establiment de trucada: 0,34€ (IVA inclòs). Cost/minut: 0,26€ (IVA inclòs) tarifat per segons.

• Per correu electrònic: pressupostparticipat@paeria.cat
• Web: www.paeria.cat/pressupostosparticipatius
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