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Sessió presentació 
projectes exposats
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informativa
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de projectes

Valoració tècnica
i al·legacions

OCTUBRE

Finalització del projecte
de remodelació del pati de l’Escola Barnola

- Guanyador de la 1a edició dels Projectes participatius - 

SESSIÓ
INFORMATIVA:

Divendres
15 de juny
a les 20 h
a l’Espai
Matiners

Recompte
de vots

OPINA!

PARTI-
CIPA-HI!

VOTA i
DECIDEIX!



Després de l’experiència de l’any passat,
l’Ajuntament d’Avinyó promou

la 2a edició dels Projectes participatius,

a través dels quals els veïns i veïnes d’Avinyó proposen
i decideixen en què i com volen invertir

els 30.000 € de pressupost que enguany
l’Ajuntament aporta per al projecte.
Els projectes guanyadors s’executaran al llarg del 2019.

NOVETATS d’aquesta edició!
S’incrementa el pressupost en  5.000 €.

Dues modalitats de projectes. Es diferencien les propostes
presentades per entitats associatives i les presentades
per particulars. Per a ambdues modalitats, el pressupost
és de 15.000 €.

La finalitat d’aquest procés és potenciar la participació
i fomentar el debat municipal sobre les necessitats
del municipi d’Avinyó.

Anima’t i participa-hi!

Quin tipus de projecte
es pot presentar?
Qualsevol acció d’àmbit municipal, sigui 
una millora d’equipament cultural o espor-
tiu, una nova inversió, adquisició de mate-
rial educatiu, programació d’un curs especí-
fic, manteniment de l’entorn rural i mediam-
biental, desenvolupament d’una app, un 
projecte social o de salut, entre d’altres. 

Enguany es podran presentar projectes en 
dues modalitats.
Modalitat A: Per entitats associatives.
Modalitat B: Per particulars.

Qui pot presentar un projecte?
Modalitat A: Qualsevol entitat associativa 
inscrita al registre municipal.
Modalitat B: Qualsevol, persona empadrona-
da al municipi d’Avinyó de  més de 16 anys o 
que els compleixi al llarg del 2018.

Cada entitat/persona pot presentar només 
un projecte.

Què s’ha de fer per
presentar-ne un?
Omplir la fitxa tècnica adjunta a aquest 
fulletó informatiu. Les fitxes també estan 
disponibles al web i a les oficines de l’Ajun-
tament. Més indicacions a la fitxa tècnica.

Quins criteris han
de seguir els projectes?
· L’import no ha de ser superior a 15.000 € 
en cadascuna de les modalitats.
· D’interès per una majoria de veïns i veïnes 
del municipi  d’Avinyó.

· Referents a àmbits de competències direc-
tes i assumibles per l’Ajuntament.
· Finalistes i que no generin despeses 
extres de manteniment.
· Viables tècnicament, econòmicament i 
normativament.
· Sostenibles, i que no plantegin accions 
d’exclusió social.
· Equitatius des del punt de vista del gènere.

Els serveis tècnics de l’Ajuntament donen 
suport per elaborar el pressupost. Per 
sol·licitar-lo, cal enviar un correu a 
avny.participacio@avinyo.cat o presentar 
una instància a les oficines de l’Ajuntament. 

Quin és el termini?
La fitxa tècnica s’ha de lliurar presencial-
ment a les oficines de l’Ajuntament del 18 
de juny al 9 de juliol, a l’horari d’atenció al 
públic.

Qui valora els projectes?
La Comissió tècnica valida els projectes que 
compleixen els criteris i les normatives establerts.
El període de valoració tècnica i al·legacions 
és del 10 de juliol al 14 de setembre 
(vacances agost).

Del 13 al 28 d’octubre, els projectes accep-
tats s’exposaran a l’ajuntament. El dissabte 
13 d’octubre, a les 11 h, s’ha programat una 
sessió de presentació dels projectes, al 
mateix lloc.

A la modalitat A, el nom de l’Entitat figurarà 
en el projecte exposat. A la modalitat B, el 
nom del sol·licitant no hi figurarà.

Com es vota?
A cada domicili es distribuiran butlletes de 
votació (modalitats A i B) juntament amb la 
relació dels projectes acceptats de cada 
modalitat. Les butlletes també estaran 
disponibles al web de l’Ajuntament i als 
espais municipals. 

Cada persona podrà votar un màxim de 
tres projectes de cada modalitat.

S’estudia la possibilitat de votar en línia.

Qui pot votar?
Qualsevol persona empadronada al munici-
pi de més de 16 anys o que els compleixi al 
llarg de l’any 2018. 

Cada persona podrà votar només una 
vegada de cada modalitat.

Quan i on es podrà votar?
El període de votació és del 15 al 28 d’octubre 
a l’Ajuntament, a l’horari habitual: 
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
              i dissabte de 10 a 14 h
Tardes: dilluns i dimecres de 18 a 21 h
              i dijous de 16 a 19 h
Per votar, cal presentar el DNI o un altre 
document oficial que acrediti la data de 
naixement. 
Es podrà delegar el vot sempre que la 
persona delegada presenti:
· Carta d’autorització.
· Fotocòpia DNI o un altre document oficial 
que acrediti la data de naixement del votant.

Una persona pot ser delegada només d’un vot.

El recompte de vots serà una sessió pública el 
dilluns 29 d’octubre a les 13 h a la sala de 
plens de l’ajuntament.

Seguint l’ordre de major a menor puntuació, 
al llarg del 2019 s’aniran executant els projec-
tes de cada modalitat fins esgotar els 30.000 € 
que l’Ajuntament té destinats per als Projec-
tes participatius.

El divendres 14 de desembre a les 20 h al Refugi es programarà una sessió de retorn on 
s’explicarà el desenvolupament i la valoració del procés.  

Balanç del procés. OPINA!

Tria els millors projectes.
VOTA i DECIDEIX!

Tens un projecte? PARTICIPA-HI!

La Comissió de seguiment cons-
tituïda per representants del 
poble, de les Entitats, dels grups 
municipals i tècnics vetlla perquè 
el procés es desenvolupi correc-
tament i amb total transparència. 


