Resolució d’Alcaldia
Assumpte: Aprovar convocatòria i calendari dels pressupostos participatius 2022
Departament Impulsor: Regidoria de Responsabilitat Social
VIST el Reglament Regulador del Procés de Pressupostos Participatius, aprovat en
la sessió del Ple de data 27 d’octubre de 2015 i modificat en les sessions del Ple de
data 25 d’octubre de 2016 i 24 d’octubre de 2017.
ATÈS que per poder complir amb el calendari previst i que es disposi d’un període
ampli per presentar les propostes i que, posteriorment es puguin votar i executar,
es requereix:
 Obrir el termini de presentació de propostes de l’1 al 31 de maig de 2022.
 Iniciar aquest mes d’abril la comunicació prevista de la nova edició dels
pressupostos participatius 2022 a entitats i mitjans de comunicació
municipals.

09/03/2022 Alcalde

 Que el període de votació vagi de l’1 al 12 de setembre de 2022.
VIST l’informe del tècnic de Responsabilitat Social, de data 8 de març de 2022.
ATÈS que la competència per aprovar el present expedient correspon a l’Alcalde,
d’acord amb l’article 21.1, lletra s), de la Llei 7/1985, 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i l’article 53.1, lletra u), del Decret Legislatiu 2/2003, 28
d’abril, de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.

Ignasi Giménez Renom

PRIMER.- Iniciar la convocatòria de pressupostos participatius 2022.
SEGON.- Aprovar el calendari de la convocatòria de pressupostos participatius
2022:


1 al 31 de maig - Presentació de propostes.



1 al 30 de juny - Valoració de les propostes per part de la comissió d’impuls.



1 de juliol - Reunió comissió d’impuls per proclamar les propostes
presentades.



2 de juliol al 31 d’agost
- Difusió al portal municipal de participació, al web municipal i a les
xarxes socials.
- Enviament de cartes per a la votació a la ciutadania.
- Presentació virtual de les propostes per part dels promotors.
- Publicació Suplement Informatiu a L’Actual.



1 al 12 de setembre - Període de votacions.



13 de setembre - Recompte públic de vots i proclamació dels resultats.

Antonio Cárceles Jurado
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09/03/2022 Secretari actal.
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2a quinzena de setembre - reunió amb els guanyadors i tècnics responsables
desenvolupament dels projectes.

TERCER.-Notificar la present resolució a la regidoria responsable.
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Ignasi Giménez Renom
Antonio Cárceles Jurado

09/03/2022 Secretari actal.
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09/03/2022 Alcalde

QUART.- Publicar al taulell d’Edictes i al web municipal.
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