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Els Pressupostos 
Participatius 
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Fases del procés 

3 

Prèvia: definició del procés 

1. Campanya de comunicació i 
presentació de propostes 

2. Valoració inicial de propostes 
per part de la comissió tècnica 

3. Fòrum ciutadà 

4. Treball intern propostes 
finalistes (comissió tècnica) 

5. Votació final i retorn 

6. Execució i seguiment dels 
projectes 

Difusió procés: 5-23 setembre 
Presentació propostes: 16 setembre a 16 octubre 

Març - juny 

18-25 novembre 

Octubre - novembre 

Gener - febrer 

Votació final: 6-26 març 
Retorn i valoració procés: 27 març a 6 abril 

Juny - desembre 



Dotació i propostes 
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Condicions de 
les propostes 



Què són inversions? 
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• Rehabilitació, reforma, ampliació, 
adequació i millora en els equipaments 
i instal·lacions municipals i en l’espai 
públic com parcs, jardins, vials, 
voreres, senyalització, enllumenat de 
carrers, entre d’altres. 

• Construcció d’equipaments de 
dimensions reduïdes com espais de 
jocs infantils, parcs de salut o pistes de 
diferents modalitats esportives. 

• Dotació de mobiliari urbà en els espais 
i equipaments públics com fonts, 
bancs, papereres, elements de zones 
d’esbarjo infantil, entre d’altres. 

• Aplicacions i infraestructura tecnològica 
com aplicacions, programaris o webs. 

• Les propostes d'inversió sobre terrenys 
o solars no municipals. 

• La reforma o adequació d'espais que 
són competència d'altres 
administracions, com per exemple el 
centre de salut, les escoles o l’institut. 

• Les actuacions en el transport públic, 
que no és competència de 
l'Ajuntament. 

• Les despeses de contractació de 
personal, professional o empreses. 

• La contractació d'empreses o 
autònoms per a la realització de 
treballs i serveis. 

• La concessió d'ajuts en forma de 
subvencions, beques o premis a 
persones físiques o jurídiques. 

Són inversions No són inversions 



Com es pot participar? 
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Elaborant 
propostes 

Prioritzant 
propostes 

Votant 
propostes 

https://decidim.cunit.cat/
https://decidim.cunit.cat/
https://decidim.cunit.cat/
https://decidim.cunit.cat/
https://decidim.cunit.cat/
https://decidim.cunit.cat/


Informa’t! 
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https://decidim.cunit.cat/processes?locale=ca
https://decidim.cunit.cat/users/sign_up?locale=ca
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