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Quines àrees 
milloraríeu?

100.000€
(2 vots)

2n
apartat

Fem-ne una 
de grossa

3r
apartat

Els petits 
canvis són 
poderosos

100.000€
(1 vot)

100.000€
(5 vots)

Proposa!
Qui pot fer propostes? Qualsevol persona major de 16 
anys empadronada a Navàs, així com les entitats registra-
des al registre d’entitats de l’Ajuntament de Navàs.

Com s’han de fer? Omplint la fitxa que podeu desca-
rregar del bànner que trobareu a www.navas.cat, o bé 
recollint la fitxa a l’OAC.

Pressupost: Per realitzar el pressupost de les propostes, 
l’Ajuntament posa a disposició els tècnics municipals de 
l’àrea que correspongui. Es poden sol·licitar via instància 
o enviant un correu a oac@navas.cat

On s’han d’entregar les propostes? Al correu electrònic 
participacio@navas.cat o presencialment a l’OAC.

Fins quan tinc temps? Fins el divendres 13 de juliol a 
les 14h.
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Fins el 29 de juliol la comissió de seguiment valorarà to-
tes les propostes i determinarà la seva viabilitat. En cas 
d’ajustar-se a la legalitat i a les possibilitats del poble, en-
traran dins de la votació. 

Es realitzarà una sessió informativa on s’exposaran tots 
els projectes admesos, i al mateix temps se’n farà a tra-
vés de les xarxes socials i “La Placeta”, que rebreu a les 
vostres bústies.

Quan es podrà votar? Del 28 d’agost al 7 de setembre 
fins a les 14h (ambdós inclosos).

Com es votarà? Mitjançant les butlletes de votació que 
rebreu i que també podreu trobar en diversos espais del 
poble.

Qui pot votar? Qualsevol navassenc o navassenca que 
tingui fets els 16 anys el 7 de setembre del 2018.

On es podrà votar? A l’OAC, amb els horaris habituals 
dels dies laborables, i també en diversos indrets del muni-
cipi que s’especificaran a “La Placeta”.

Participa i vota!
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300.000€



1r
apartat

Volem que ens marqueu les vostres prioritats 
tot dient-nos a quines àrees hi afegiríeu més 
pressupost del que actualment ja s’hi dedica.

Hi destinem 100.000€ (50.000€ cada any) a 
repartir entre totes les àrees; així, tots els vots 
tindran el seu impacte econòmic. En aquest 
apartat podreu votar dues de les següents 
àrees proposades:

- Activitats culturals
- Comerç local i mercat 
- Educació 
- Festes 
- Fires 
- Formació per a l’ocupació
- Instal·lacions esportives 
- Joventut
- Manteniment de camins
- Manteniment de carrers 
- Parcs i jardins
- Residència

Quines àrees 
milloraríeu? 2n

apartat Aquest apartat està destinat a aquelles ac-
tuacions que tenen un import mínim de 
25.000€ i un màxim de 50.000€. D’aquesta 
manera es realitzaran dues actuacions de 
més abast. Aquestes propostes les fareu vo-
saltres, i a l’hora de votar només en podreu 
votar una.

En aquesta votació sortiran escollides dues 
obres (les dues més votades), una es rea-
litzarà abans d’acabar el 2018 i l’altra en el 
transcurs del 2019. 

En cas que sobri import de les propostes 
guanyadores, la part restant aniria a parar al 
3r apartat.

Fem-ne una de grossa 3r
apartat

En aquest apartat també hi destinem 
100.000€ (50.000€ per any) per realitzar 
petites actuacions. 

Podreu presentar propostes d’un minim 
de 500€ i un màxim de 25.000€. Per re-
alitzar aquesta votació podreu entre cinc 
vots entre les propostes presentades.

S’escolliran les propostes que hagin assolit 
un major percentatge del seu pressupost.

Els petits canvis 
són poderosos

2 vots

1 vot

5 vots

Enguany tornem a insistir en la democràcia ac-
tiva mitjançant la participació ciutadana, amb la 
ferma voluntat que sigueu part essencial sobre 
les decisions que afecten el municipi. La prin-
cipal novetat és que amb aquesta votació tria-
rem els pressupostos participatius del 2018 i del 
2019; això respon al fet que durant el 2019 es 
realitzaran les eleccions municipals, i des de la 
comissió s’ha cregut convenient no engegar el 
procés participatiu per no influir en els resultats 
dels comicis.

Hem augmentat la xifra que hi destinem, 
150.000€ el 2018 i 150.000€ el 2019. Per tant, 
teniu a les vostres mans decidir quina és la millor 
manera d’invertir 300.000€ pel municipi.

Uns diners, 
unes propostes i 
les teves decisions!

Baixa al carrer i participa!


