
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2023 
Primera fase: Presenta les teves propostes 

Què són els projectes participatius? 
Són una eina de participació directa de la ciutadania, per decidir a 
què es destina part de la despesa municipal per a l’any vinent. 
 
En què consistiran, a Llambilles? 
1a fase: Proposta de projectes per part de tots els ciutadans i ciuta-
danes. De l’1 al 23 de setembre.  
2a fase: Debat de les propostes. Dijous, 29 de setembre a les 19 
hores  
(a l’ajuntament).  
3a fase: Votació popular de propostes. De l’1 al 14 d’octubre.  
4a fase: Comunicació dels resultats. Segona quinzena d’octubre. 
 
Qui hi pot participar? 
Tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys d’edat residents a 
Llambilles i que constin empadronats al municipi. 
 
Què puc fer ara? 
Presentar les teves propostes, per a ser debatudes.  
 
Quins requisits han de complir les propostes? 
 Ser propostes concretes i avaluables. 
 No sobrepassar el cost de 10.000 euros per proposta 
 Ser d’interès general per al poble 
 Ser de competència municipal i ajustar-se a legalitat 
 ATENCIÓ: No es pot proposar ni les ajudes al Casal d’Estiu ni 

les ajudes per a material d’estudis, ja que ambdues ja s’han 
incorporat al pressupost municipal. 

 
Com es pot participar? 
Feu servir la via que us resulti més còmoda: 

 Entreu al web i ompliu el formulari que trobareu al centre de 
la pàgina principal (baixeu una mica amb el ratolí), amb el 
títol “Pressupostos participatius”. Ompliu-ne un per a cada 
actuació. 

 Ompliu la fitxa que trobareu al dors d’aquest full i feu-la arri-
bar a les oficines municipals, o bé deseu-la a la bústia de 
l’Ajuntament que trobareu al costat de la porta principal o, 
senzillament, feu-ne una fotografia amb el mòbil i trameteu-
la al correu  electrònic ajuntament@llambilles.cat 

 
Decidim entre tots. No hi faltis!  

L’Alcalde, 

Josep M. Vidal i Vidal 

NOTA  

INFORMATIVA 

Plaça de la Vila   1 

17243    LLAMBILLES 

tel.     972  46 93 01 

fax     972  46 81 70 

www.llambilles.cat 

ajuntament@llambilles.cat 

AGOST 2022 

Amb el suport de: 



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS —LLAMBILLES  

 

Nom i cognoms: ______________________________________________________ 

 

Telèfon de contacte: ___________________________________________ 

 

Proposo les actuacions següents per a ser recollides en el pressupost municipal de l’any  vinent: 

 

 
Nom de l’actuació Breu descripció Valoració: import 

en euros 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


