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Què necessitem les veïnes i veïns d’Amposta per afrontar els
reptes col•lectius?
Decidim, entre totes i tots, en què invertim 150.000 € del
pressupost del 2021
FASES:
1. LES PROPOSTES (juny i juliol)
2. LA VALIDACIÓ (agost i setembre)
3. LA VOTACIÓ (novembre i desembre)
4. TANCAMENT (desembre)
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FASE 1: Les propostes
Podem fer propostes, d’interès general, que ens permetin afrontar de forma conjunta i
col·laborativa els reptes que haurem de superar com a societat a partir d’ara.
QUI
• Persones a títol individual
• Famílies
• Entitats
COM
A través d’un formulari
que trobareu a la web
tufas.amposta.cat
QUAN
Els mesos de juny i juliol

QUINES
• Projectes de despesa ordinària (ajuts,
subvencions…)
• Projectes d’inversió (equipaments, infraestructures
o actuacions a l’espai públic)
COM HAN DE SER
• Màxim de 150.000€ per proposta
• D’interès general, competència municipal,
sostenibles en el temps i viables legalment i tècnica
• No previstes al pressupost 2021
• Ser inclusives i respectuoses amb els drets humans
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FASE 2: La validació
Una comissió tècnica municipal, formada per tècnics de l’Ajuntament vinculats a les
propostes rebudes (urbanisme, intervenció, serveis socials, secretaria... En funció de les
propostes) revisarà una a una les propostes presentades de manera transparent, en
validarà la seva viabilitat i en calcularà el cost econòmic.

Cost econòmic
Comissió
tècnica

Legalitat i
competència

Adaptació als
150.000€ de
pressupost màxim.
Les propostes s’han
d’adequar al marc legal
actual i han de ser de
competència municipal.

Adequació de les
propostes, si cal
Fusió, si s’escau

Viabilitat tècnica
[---]

Propostes definitives
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FASE 3: La votació

ON PODREM VOTAR?
• A la web tufas.amposta.cat
• Presencialment en diferents punts
QUI PODRÀ VOTAR?
Els majors de 16 anys empadronats a Amposta
QUAN PODREM VOTAR?
Del 13 de novembre al 13 de desembre
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FASE 4: El tancament

• En aquesta fase coneixerem les propostes guanyadores.
• Farem una valoració del procés participatiu.
Aquesta és la teva!
Entre totes i tots fem Amposta!
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