
Pressupostos Participatius



QUÈ ÉS?
 És un procés participatiu on la ciutadania 

decidix en què s’invertix una quantitat de 
diners públics.



QUI POT PARTICIPAR?
 Totes les persones empadronades a 

Cocentaina majors de 16 anys



COM POTS PARTICIPAR?

1
Proposes

2
Debatim

3
Decidixes i 

votes!



1- PROPOSES

 Dirigiste al SIC presencialment i emplena l’imprés 
de propostes per als Pressupostos Participatius o 
bé fes-ho còmodament des de casa enregistrant 
una instància normal des de:
http://cocentaina.sedelectronica.es

 Termini: del 12 al 28 de febrer.

 Imprescindible que la proposta estiga detallada 
en, almenys, una pàgina sencera.

http://cocentaina.sedelectronica.es/




ESTUDIEM LA VIABILITAT
 El personal tècnic de l’Ajuntament estudiarà 

si les propostes són o no viables.

 El 31 de març publicarem el llistat de 
projectes viables i ho notificarem als 
responsables.



2- DEFENSES LA TEUA PROPOSTA
 De l’31 de març al 12 d’abril hauràs de 

preparar la presentació pública de la teua 
proposta.

 Les propostes que no siguen defensades a 
l’Assemblea II, decauran.



ASSEMBLEA GENERAL 
 Tindrà lloc el 12 d’abril.

 Cadascú presentarà la seua proposta al 
públic assistent i s’iniciarà el termini per a fer 
campanya: en xarxes socials i Ràdio 
Cocentaina.



VOTACIONS I EXECUCIÓ
 Les votacions online seran del 13 d’abril al 2 

de maig. Les votacions presencials seran el 2 
de maig.

 Les propostes aniran fent-se segons:

 Nombre de vots

 Crèdit disponible

 Facilitat d’execució



I LES PROPOSTES QUE NO ES 
FACEN?

 S’enviaran als diferents departaments per si 
es poden assumir en el seu pressupost anual.

 Els partits polítics les podran contemplar per 
als pressupostos de l’any següent o com a 
projectes a fer amb el romanent, en el cas 
que hi haja.
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