
FASE 2
Votació de 
propostes

FASE 3
Comunicació 
de resultats

Un cop es facin públiques les propostes, totes 
les persones empadronades a Martorell 
majors de 16 anys podran votar les que més 
els agradin.

Es podrà votar a www.martorell.cat/decidim, 
a través del mòbil o presencialment en els 
punts que apareixeran especificats en el web.

Es donaran a conèixer les propostes més 
votades, que es començaran a fer realitat 
després de l’estiu. 

FASE 1
Presentació 
de propostes

Qualsevol persona o entitat vinculada a 
Martorell hi pot participar i presentar un 
màxim de 5 propostes.

Per presentar les teves idees has d’omplir una 
fitxa amb un pressupost màxim de 40.000 € 
per proposta.

Aquesta fitxa i tota la informació que necessites 
pots trobar-la a www.martorell.cat/decidim

Una comissió avaluarà les propostes i totes les 
que compleixin els criteris establerts passaran 
a la fase següent.

Si necessites assessorament o ajuda, no dubtis 
a adreçar-te a la regidoria de Participació. 

Decideix què
vols per a
Martorell

Tens un 
gran poder:Aprofita 
el teu poder i 
participa-hi!
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Decideix què
vols per a
Martorell

Tens un 
gran poder:Què són els 

Pressupostos 
Participatius
Segur que tens idees per millorar Martorell i 
que t'agradaria que es fessin realitat.

Per això, destinem 200.000 € del pressupost 
municipal perquè presentis les teves propos-
tes i les voti tota la ciutadania.

D’aquests diners, 40.000 € es destinaran a 
propostes que faran els alumnes de 4t i 5è de 
primària de totes les escoles de Martorell a 
través del Consell d’Infants.

El procés, amb 3 fases, és molt senzill. Tothom 
que vulgui participar-hi pot presentar les 
seves idees, després la gent de Martorell 
votarà les propostes i, finalment, es presenta-
ran els projectes escollits. 

Els Pressupostos Participatius estan oberts a 
tothom. Ara tens l'oportunitat d’aprofitar el 
teu poder i decidir què vols per a Martorell.

Més informació:

Oficina dels Pressupostos Participatius
El Círcol
Plaça de la Vila, 19
participacio@martorell.cat

Amb la 
col·laboració de:


