
Són una eina de participació ciutadana directa, mitjançant la qual els veïns i veïnes de Cubelles 
poden proposar i decidir sobre el destí de part dels recursos municipals.

Amb el rerefons d’una crisi sanitària mundial, que causa efectes en tots els sectors en l’àmbit
local i enmig de mesures preventives i restrictives de la nostra vida quotidiana, per la COVID-19, 
necessàriament aquests Pressupostos Participatius han d’anar enfocats a promoure projectes 
socials, culturals o solidaris que, directament o indirecta, per combatre les desigualtats i donar 
suport a les persones, col·lectius més vulnerables (gent gran, infància, ...), i que treballin per la 
igualtat d’oportunitat, a promoure projectes sostenibles i respectuosos amb el medi.

Els veïns i veïnes de Cubelles i les entitats municipals poden presentar propostes d’inversió als 
Pressupostos Participatius 2022, en aquesta fase de presentació de propostes.

I els veïns i veïnes de Cubelles, votar i decidir on destinar 150.000 € del pressupost municipal 
d’inversions de l’exercici 2022, en la fase de votació prevista pel mes de juny de 2021.

Per què fem els Pressupostos 
Participatius?

Majors de 16 anys veïns i veïnes de Cubelles i/o qualsevol que tingui un interès directe amb el 
municipi de Cubelles.

Qui pot participar-hi?

Fase Presentació de propostes
Des del mateix dia de la sessió informativa, el pròxim dia 6 de maig fins al 21 de maig:

• Al web municipal www.cubelles.cat.
• A les oficines municipals, als punts d’autoservei.

Fase votació (previst pel mes de juny de 2021)
Votant aquelles propostes vàlides segons les teves preferències.

Com pots participar-hi?

PRESENTACIÓ
PROPOSTES

VALORACIÓ
TÈCNICA VOTACIÓ

RETORN A 
LA CIUTADANIA

PRESENTACIÓ
PÚBLICA

Les propostes han de...
Ser de competència municipal i sobre béns de propietat municipal.

Ser referides a projectes d’inversió que no siguin superiors a 150.000,00 €.

Ser sostenibles, avaluables econòmicament, que no comprometin el pressupost d’altres 
anys; les despeses de manteniment futures de l’actuació han de ser assumibles i no 
poden suposar contractació de nou personal.

Ser projectes inclusius, socialment equitatius i sostenibles ambientalment, tenir visió de 
col·lectivitat i un impacte favorable per a una part majoritària dels ciutadans i ciutadanes 
del municipi.

Donar resposta a una necessitat concreta.

No contradir els plans municipals aprovats, referides a actuacions que s’estan portant a 
terme, ja previstes al pressupost municipal, i complir la normativa vigent.

Anar acompanyades de les dades identificatives de la persona que les presenta, i 
presentades dins del termini i en la forma escaient.

Sessió informativa del dia 6 de maig, a les 18 h a Youtube.

Web municipal: www.cubelles.cat.

Punts autoservei.

OPIC: c. Joan Roig i Piera, 3-5, 08880 Cubelles - Tel.: 93 895 03 00.

On trobaràs informació?



Prepara el teu esborrany
de propostes

Sessió de presentació
6 de maig a les 18 h a
youtube.com/ajcubelles
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