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Què són els pressupostos participatius?
Per primera vegada els lleidatans podrem votar quins projectes farem realitat a la nostra
ciutat: es tracta dels primers pressupostos participatius on decidirem a què destinarem
un milió d’euros del pressupost municipal d’inversions.
Es tracta d’un projecte participatiu pioner amb el que el govern municipal ha volgut
facilitar la implicació de les lleidatanes i dels lleidatans per avançar en el progrés i en el
desenvolupament de la ciutat, un objectiu que compartim i pel qual hem de fer camí junts.

Quina mena de projectes han estat escollits?
En els darrers mesos prop de 500 persones han participat en la fase de debat i proposta
de projectes dels pressupostos participatius.
El resultat és un conjunt de projectes que persegueixen millorar els espais públics i els
equipaments urbans, la sostenibilitat i el medi ambient, potenciar la cultura i l’esport i posar
en marxa nous serveis d’atenció a les persones.
Els projectes presentats per la ciutadania s’han agrupat per les següents tipologies:
Per a la millora
d’infraestructures
urbanes i mobilitat

Per a la millora
d’equipaments i serveis
sociocomunitaris

Per a la millora de
centres Cívics i altres
espais municipals

Per a la millora del
paisatge urbà i el medi
ambient

Per a la promoció
d’activitats culturals

Per a la prestació de
serveis socials a la
comunitat

Per a la promoció de la
seguretat I el civisme

Per a la promoció de la
pràctica de l’esport

Altres temes

Els projectes s’han classificat en dos grups segons la seva quantia
»» Grans projectes de ciutat: amb un import d’entre 50.000 i 200.000 €.
Se’n podran aprovar entre un i quatre, per un import que no superi els 200.000 € en total.
»» Projectes menors: fins un import màxim de 50.000 €
Se’n podran aprovar tants com sigui possible pel valor de la resta de la partida per a
pressupostos participatius: 800.000 € (menys el cost de la realització de la Consulta
Ciutadana).

La votació
Qui podrà votar els pressupostos participatius?
Totes les persones empadronades a Lleida i que siguin majors de 16 anys a data 15 de
setembre del 2017, presentant un dels següents documents: Document Nacional d’Identitat
(DNI), Número d’Identitat d’Estranger (NIE) o Carnet de Conduir.
Quants projectes es poden votar?
Cada ciutadà pot escollir fins a un màxim de 4 projectes:
»» Un gran projecte de ciutat
»» Fins un màxim de 3 projectes menors
Es tindrà en compte que cadascuna de les 14 zones o districtes en què es divideix la ciutat així
com les EMD (Sucs i Raimat) siguin beneficiàries d’almenys una proposta.

Quan i com es podrà votar?
Votació electrònica
Tindrà lloc de l’1 al 11 de setembre a través del web www.LaLleidaQueTuVols.org
Votació presencial
Tindrà lloc del 12 al 15 de setembre de 12 a 20 hores en els següents punts de votació
presencial:
»» Dia 12: Centres Cívics de Balàfia, Pardinyes i Secà de Sant Pere.
»» Dia 13: Centres Cívics de Bordeta, Cappont i Magraners.
»» Dia 14: Centres Cívics de Mariola, L’Ereta i Democràcia.
»» Dia 15: Centres Cívics de Sucs, Raimat i Llívia.

Escrutini i publicació dels resultats
L’escrutini tindrà lloc el 15 de setembre a partir de les 20 hores al Saló de Plens de
l’Ajuntament de Lleida.
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*Establiment de trucada: 0.34€ (IVA inclòs). Cost/minut: 0.26€ (IVA inclòs) tarifat per segons

