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Què són els pressupostos
participatius?
Els pressupostos participatius perstal·lació meten a la ciutadania decidir sobre
mobiliariels pressupostos públics. Enguany,
bà els veïns i veïnes de Reus tornaran a
ur
_
decidir en què destinar 750.000€ de
onstrucció la partida d’inversions del pressupost
una zona municipal.

d’ombra
La participació ciutadana és un exer—
uminació cici de democràcia que contribueix
a millorar el govern de la ciutat i les
ls passos seves polítiques públiques, fomentant
vianants la corresponsabilitat de la ciutadania
en la presa de les decisions.

Les polítiques de govern obert, basades en la participació ciutadana,
aposten per un nou model de relació entre l’Ajuntament i la ciutadania,
on els ciutadans i ciutadanes prenen
major protagonisme i es vetlla per
garantir els seus drets a participar
en la presa de decisions d’aspectes
relacionats amb la ciutat.

participa.reus.cat
i al teu Centre Cívic
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750.000€
en inversions

Regidoria de Participació,
Ciutadania i Transparència

emodelar

Sessions informatives

A l’inici del procés es portaran a terme les següents
sessions informatives:
•
•
•
•
•
•

Dimarts 2/oct
Dimecres 3/oct
Dijous 4/oct
Dijous 4/oct
Dilluns 8/oct
Dimarts 9/oct

10 h 17 h 10 h 20 h 17 h 18 h -

CC
CC
CC
CC
CC
CC

Mas Abelló
Mestral
Migjorn
del Carme
Ponent
Llevant

Si algun col·lectiu específic vol sol·licitar alguna sessió
informativa addicional, ho pot fer trucant al 977 010 029
o al correu info.participacio@reus.cat.

Qui pot presentar i/o votar els projectes?

3ª

etapa

1ª
etapa

Presentem els nostres projectes

26/set → 23/oct

Cada ciutadà i ciutadana, a títol individual, podrà presentar un projecte per a la seva ciutat. Els projectes
seran agrupats en dues categories:

4ª

5ª

Votem els projectes finalistes

etapa

etapa

2ª

La Comissió Tècnica, creada pel procés, analitzarà els
projectes recollits per confirmar que compleixen amb
els criteris establerts i la seva viabilitat tècnica.
La Comissió de Seguiment, també creada pel procés,
amb representació de les entitats i la ciutadania, serà
l’encarregada de supervisar els projectes abans que
siguin publicats a http://participa.reus.cat.

2/gen → 28/gen

Tots els veïns i veïnes de Reus de 14 anys o més i
empadronats a Reus abans de l’1 de setembre del
2018, podran votar un màxim de 6 projectes (4 vots a
Petits projectes i 2 vots a Grans projectes).

Durant aquesta etapa els ciutadans i ciutadanes que
han presentat projectes tindran l’oportunitat de presentar-los públicament.

Dimecres 10/Oct de 18.30 a 20.30 - Antic Hospital St. Joan
Dissabte 20/Oct de 10.00 a 12.00 - CC del Carme

etapa

La Comissió Tècnica valorarà econòmicament els
projectes finalistes i la Comissió de Seguiment serà
l’encarregada de supervisar els projectes abans que
siguin publicats a http://participa.reus.cat.

Els 6 primers projectes de la categoria Petits projectes i els 3 primers projectes de la categoria Grans
projectes seran acceptats perquè la suma dels seus
imports serà igual o inferior a 750.000€. L’acceptació
dels següents projectes anirà en funció del crèdit restant fins arribar al total del pressupost assignat.

Com a novetat d’aquest any, els veïns i veïnes de
Reus també podran participar en els dos tallers que
s’organitzaran per tal de construir projectes de ciutat
de forma col·lectiva:

24/oct → 16/nov

12/des → 28/des

El vot es podrà realitzar per via telemàtica, a través
de la plataforma http://participa.reus.cat, o de forma
presencial als centres cívics i altres punts de la ciutat.

Els projectes es podran presentar per via telemàtica,
a través de la plataforma http://participa.reus.cat, o
de forma presencial als centres cívics i altres punts de
la ciutat habilitats.

Avaluem projectes

Si es presenten més de 50 projectes, s’activarà l’etapa
de recollida de suports on la ciutadania podrà donar
un total de 6 suports entre els projectes presentats (4
suports a Petits projectes i 2 suports a Grans projectes).

Valorem els projectes finalistes

Petits projectes: projectes fins a 50.000 €
Grans projectes: projectes de 50.000,01 € a 150.000 €

Com a peculiaritat, 6 projectes de ciutat escollits pels
propis participants passaran directament a l’etapa de votació (sense passar per la de suports per classificar-se).

19/nov → 11/des

D’aquesta fase sortiran els 35 Petits projectes i 15
Grans projectes finalistes (entre aquests s’inclouen els
6 projectes de ciutat, creats de forma col·lectiva en
els tallers participatius, que passen directament a la
fase de votació final).

Tots els veïns i veïnes de Reus majors de 14 anys i
empadronats a Reus abans de l’1 de setembre del 2018.

Com ho farem?

Donem suport als projectes

6ª

Coneixem els resultats

7ª

Avaluem el procés

etapa

etapa

setmana del 28/gen

Es donaran a conèixer els resultats del procés i, per
tant, els projectes que s’executaran.
4/feb → 28/feb

Tots els participants tindran l’oportunitat d’avaluar el
procés per tal de poder recollir millores de cara a
processos participatius futurs.

