


Recull de tots els drets dels veïns i veïnes de Viladamat 
davant l’administració local. 

 

 Dret a ser informat 

 Dret a ser atès 

 Dret a ser respost 

 

Vine,   par t i c ipa -h i   i   dec ide ix   !  

Drets reconeguts per llei 



 

 Dret a torn de paraula als plens municipals 

 Dret a convocar una audiència pública:  
 acte públic que té com a objectiu que el conjunt del poble 

 pugui rebre informació de l’equip de govern 

 Dret a convocar una consulta popular 

 Dret a intervenir als plans de participació 

Vine,   par t i c ipa -h i   i   dec ide ix   !  

Nous drets reconeguts en aquest reglament 



Pla Quadriennal de Participació - Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 

 Únicament per nova construcció o per obres de remodelació. 

 Rep la subvenció d’una part del cost de l’obra. 

Concedit actualment per la construcció d’un magatzem municipal i l’adequació de la 
deixalleria municipal. 

Vine,   par t i c ipa -h i   i   dec ide ix   !  

Pla Anual de Participació 

 Lligat al pressupost municipal anual. 

 És la part del pressupost que es destina a participació. 



Procés 

Vine,   par t i c ipa -h i   i   dec ide ix   !  

Analitzar les partides del pressupost i determinar la quantitat 
de diners que es poden sotmetre a debat participatiu. 

Presentació publica del Pressupost i dels diners destinats a  
participació.  

Període de presentació de propostes. 

Valoració de les propostes: 

 Econòmica           arquitecte tècnic 

 De competències          secretària-interventora 

 De viabilitat           consell de poble  



Informar de les propostes que se sotmetran a consulta. 

Vine,   par t i c ipa -h i   i   dec ide ix   !  

Consulta popular 

Informar del resultat de la consulta. 

Execució de les propostes aprovades per votació popular.  



És l’òrgan de coordinació del procés de participació i és qui ha 
vetllar per la neutralitat i transparència del procés 

  Els 7 regidors/es de l’Ajuntament. 

  1 representant de cada entitat del poble 

  El jutge de pau 

  2 representants del poble  

Que és el Consell de poble? 

 

Vine,   par t i c ipa -h i   i   dec ide ix   !  




