
Pressupostos 
Participatius

A què destinaries
30.000€ ?

joves

La teva opinió és 
PARTICIPA

important

Presenta-les fins al 

30 DE NOVEMBRE a: 

Si tens entre 12 i 30 anys i vius a Torrelles,

volem conèixer les teves propostes! 



Propostes d’inversió amb un cost igual o inferior a

30.000€. Les propostes han de ser tècnicament viables,

complir la normativa vigent al municipi i han d'estar

alineades amb criteris de sostenibilitat ambiental i

econòmica. Per exemple: compra de material i equips

de música, esport i informàtic; instal·lació de mobiliari

urbà o esportiu; obres i millores en equipaments

municipals; aplicacions informàtiques; millores a l'espai

públic per afavorir la movilitat sostenible, etc.

Els pressupostos participatius permeten la participació

directa de la ciutadania i constitueixen un procés

participatiu per tal que els i les joves puguin decidir a

què es destinen 30.000€ d'inversions municipals.

Donarem a conèixer el procés i els joves de Torrelles de 12

a 30 anys podran presentar les seves propostes fins el

dia 30 de novembre. 

Un grup de joves d'entre 18 i 30 anys seran els

encarregats de seleccionar les propostes que aniran a la

votació final amb el suport d'un equip tècnic. Aquesta

selecció es desenvoluparà al llarg de tres sessions de

treball: diagnosi, elaboració de propostes i revisió

tècnica i priorització.  

La votació de les propostes finals es realitzarà de forma

telemàtica, a través d'una plataforma virtual. Podran votar

tots els joves empadronats al municipi d'entre 12 i 30 anys.  

Es distribuiran enquestes de valoració als joves que hagin

participat al procés per recollir el seu grau de satisfacció.  

Fases del procés

Difusió inicial i recollida de propostes 

Coneix el procés

En què consisteix?

Joves d'entre 12 i 30 anys empadronats/des a Torrelles.

Qui pot participar?

Quin tipus de propostes?

Selecció de les propostes

Votació Final 

Valoració final del procés


