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PROPOSTA 2

PROTECCIÓ DE DADES.
Les dades personals s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per la Paeria de Cervera. Les vostres dades no se cediran a terceres persones, tret 
de Gabinet Ceres, empresa que el nostre ajuntament ha contractat per donar suport i assessorament en el procés de Pressupostos Participatius. 
En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a la Paeria de Cervera.



· Ser inversions d’interès general.
· Ser competència municipal i sobre béns de propietat municipal.
· Ser concretes i avaluables econòmicament, així com viables tècnicament. 
· Que compleixin amb la normativa legal vigent.
· No contradiguin els plans municipals aprovats i que no estiguin previstes al pressupost municipal.
· Ser o plantejar accions inclusives i socialment equitatives. 
· Ser sostenibles.
· Que tinguin un cost inferior a 50.000€.

PROPOSTA 1

Nom i cognoms /Entitat o associació:

DNI / NIF

Correu electrònic

Telèfon

FORMULARI DE PROPOSTES
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FASES DEL PROCÉS I CALENDARI

FASE 1. DIFUSIÓ I PRESENTACIÓ. Difusió del procés de pressupostos participa-
tius de Cervera any 2023 a tota la ciutadania. Sessió de presentació, dimecres 
26 d’octubre de 2022, a les 19.00 hores, a l’Auditori Municipal.

FASE 2. PROPOSTES. Del 27 d’octubre al 13 de novembre de 2022 totes les perso-
nes vinculades a la ciutat de Cervera, majors de 16 anys, empadronades o no al 
municipi i les entitats o associacions inscrites al registre d’entitats de la Paeria 
poden fer arribar fins a 2 propostes omplint el formulari adjunt i dipositant-lo 
en una de les urnes ubicades en els centres habilitats, o bé a través de la pàgina 
web de la Paeria. 

FASE 3. PRIORITZACIÓ I VALIDACIÓ. Es durà a terme una sessió de priorització 
de propostes oberta a tota la ciutadania, en la qual s’escolliran les propostes a 
votar. (Novembre 2022).
La Paeria farà una validació tècnica i econòmica d’aquestes propostes 
seleccionades per a la votació. (Desembre 2022 – Gener 2023). 

FASE 4. VOTACIONS. 
Totes les persones majors de 16 anys i empadronades al municipi de Cervera 
podran votar 3 propostes, omplint un formulari en paper que s’haurà de diposi-
tar en una urna habilitada a la Paeria o bé a través de la pàgina web de
la Paeria. (Febrer – Març 2023)

FASE 5. RETORN I AVALUACIÓ. Es comunicarà els resultats de la votació mit-
jançant una sessió de retorn a la ciutadania, en la qual es rendiran comptes i 
s’avaluarà el procés participatiu. (Març 2023)

TIPUS DE PROPOSTES QUE ES PODEN FER

QUI POT PRESENTAR PROPOSTES I COM?

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR LES PROPOSTES

Les propostes han de ser projectes d’inversió i amb un cost no superior a 50.000€.
Una inversió és tot allò que es pot construir o adquirir i que és perdurable en el temps. Es consideren 
inversió projectes com la creació o renovació d’equipaments municipals, l’adquisició de mobiliari urbà i béns 
materials, la millora d’espais públics (carrers, senyalització, enllumenat, zones verdes, etc).

Poden presentar fins a 2 propostes totes les persones vinculades a la ciutat de Cervera, majors de 16 anys, 
empadronades o no al municipi, i les entitats o associacions inscrites al registre d’entitats de la Paeria de 
Cervera.  

La presentació de propostes es pot fer:
· Omplint el formulari adjunt i dipositant-lo en una de les urnes ubicades en el centres habilitats: Paeria de 
Cervera, Biblioteca Comarcal Josep Finestres i Piscina Coberta Municipal. 
· A través de la pàgina web de la Paeria: www.cervera.cat


