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Núm. d’expedient _1177/2019 -1185   

Departament PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

La Regidoria de Participació Ciutadana té atribuïdes les competències en matèria de política de 

participació ciutadana, potenciar la participació dels col·lectius i dels seus ciutadans individualment 

i divulgar i difondre les seves activitats; 

L’Ajuntament de Cubelles, ha engegat la tercera edició dels Pressupostos Participatius,  on poden 

presentar propostes i votar on destinar 150.000 € del pressupost municipal d’inversions de l’exercici 

2020 i el mateix import, per l’exercici 2021. 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cubelles, en sessió ordinària de data 22 de gener de 

2020, va aprovar inicialment les Bases que han de regir el procés participatiu “Pressupostos 

Participatius 2020-2021” [ BOPB 03/02/20]; DOGC 05/02/20]. 

La ciutadania podrà participar de forma activa en les diferents fases que preveu el procés 

participatiu. Vist que la fase d’elaboració de propostes finalitza el dia 18 de març de 2020.  

Vist que per resolució de la Regidoria de Participació ciutadana es creà la Taula ciutadana de 

Seguiment, formada per representats polítics i tècnics del Consistori i una representació ciutadana, 

a títol individual i d’entitats municipals,  convocats per al dia 19 de març de 2020. 

Vist que la comissió de seguiment, reunida amb caràcter extraordinari a causa de l’Alerta Sanitària, 

acorda per una banda, prorrogar el termini de presentació de propostes fins al dia 31 de març, i 

suspendre la reunió de la Taula de Seguiment, de manera preventiva. 

Atès que els canals de presentació de propostes habilitats són telemàtics i és compatible la 

presentació de propostes amb les mesures decretades en el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual 

es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 

d'acord amb l'art. 116.2 de la constitució espanyola. 

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2020/203, de 16 de març de 2020, de mesures excepcionals COVID-

19; 

Vist el que disposa a les delegacions de l’exercici de les competències, segon Decret de l’Alcaldia 

núm. 500/2019, de 21 de juny, de creació d’àrees i delegacions generals a favor dels regidors i 

regidores; Atès Decret de l’Alcaldia núm. 536/2019, de 2 de juliol, d’especificació de les facultats 

delegades per l’Alcaldia a favor dels regidors i regidores de la Corporació; 

 

HE RESOLT: 

PRIMER.- POSAR EN CONEIXEMENT de la ciutadania que ha quedat suspès el termini de 

finalització de presentació de propostes pels Pressupostos Participatius 2020-2021, previst pel dia 

18 de març de 2020, a conseqüència de RD 463/2020, de 14 de març.  
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La Regidoria de Participació Ciutadana marcarà un nou termini de finalització de presentació de 

propostes, quan acabi l’Estat d’Alarma decretat al RD 463/2020, o en seu cas, les pròrrogues del 

mateix. 

SEGON.- SUSPENDRE la convocatòria de la Taula Ciutadana de Seguiment del Procés 

Pressupostos Participatiu 2020-2021, prevista per al dia 19 de març de 2019, a les 18:00h, a la sala 

de reunions del Centre Social Joan Roig i Piera. 

TERCER.- NOTIFICAR el present acord als membres de la Comissió de Seguiment, als membres 

de la Taula Ciutadana de Seguiment del Procés Pressupostos Participatiu 2020-2021, per al seu 

coneixement i als efectes oportuns. 

QUART.-  PUBLICAR el present acord al tauler d'edictes electrònic de l’Ajuntament i donar-ne la 

màxima difusió entre la ciutadania, al web municipal i les xarxes socials corporatives. 

Cubelles, a data de la signatura electrònica. 
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