
Model de pressupost participatiu 2016 

El pressupost participatiu 2016 permet que les entitats de la ciutat puguin presentar projectes 

per un valor global de 320.000 euros. 

Totes les entitats inscrites al registre municipal interessades a presentar un projecte es poden 

descarregar el formulari o el poden anar a buscar a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà). 

El termini de presentació de projectes acaba el 31 de gener de 2016. 

 

El pressupost participatiu del 2016 es fonamenta en: 

Entitats Consells Territorials Consells Sectorials 

Propostes de les entitats per un total de 

200.000 euros amb un cost màxim de 

50.000 euros cadascun. 

 

Els projectes poden ser destinats a 

millorar l'espai públic, l'urbanisme, els 

equipaments de la ciutat o adreçats a 

finançar activitats o serveis a les 

persones 

 

S'implicaran als consells de 

districte en el procés de 

pressupost participatiu fent 

una sessió específica. 

 

120.000 euros en inversions 

territorials repartits en 30.000 

euros per cada districte. 

 

Es convocarà cada consell 

sectorial amb l'objectiu 

d'explicar el pressupost 

destinat a cada àmbit.  

 

Tots els ciutadans estan 

convidats a tots els consells 

sectorials. 

 

 

Com, quan i on es farà la difusió de les propostes? 

• Exposició física: 

o Dimarts 29 de març a dimarts 12 d’abril, a la Sala Plana de l’Om. De dimarts a 

diumenge de 18 a 21 h. 

o Dimecres 13 d’abril, al vestíbul del Teatre Conservatori, de 19.30 a 21 h. 

o Dissabte 16 d’abril, a la plaça Sant Domènec, d’11 a 13.30h i de 17 a 20 h. 

o Diumenge 17 d’abril, a la plaça Sant Domènec. d’11 a 13.30h. 

o Del dilluns 18 al divendres 22 d’abril, al vestíbul de l’Ajuntament . De dilluns a 

dijous de 9 a 18 h i divendres de 9 a 15 h. 

• Exposició virtual: 

o Del dimarts 29 de març al diumenge 24 d’abril a la web municipal. 

 



On i quan serà la presentació dels projectes? 

El dimecres 13 d'abril a les 19'30 al Teatre Conservatori 

 

Qui podrà votar? 

Podran votar totes les persones majors de 16 anys amb domicili a Manresa.  

 

Què es necessita per votar? 

* de forma presencial: un document identificatiu (DNI, NIE, passaport, carnet de conduir) 

* de forma telemàtica: disposar de mòbil 

 

Quan i On es podran votar les propostes? 

- el dimecres 13 d’abril després de les presentacions dels projectes al Teatre Conservatori 

- a l’OAC els dies 14 i 15 d’abril i del 18 al 22 d'abril 

- A través del web municipal i el mòbil (APP ViuManresa) del 13 al 24 d’abril  

 

 

 

 

 


