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la Vall de Boí 2021

ENVIA LA TEVA PROPOSTA DEL 6 AL 27 D’ABRIL 

Decideix el destí de 40.000
euros i fes realitat les teves

idees per millorar el municipi

 
FES LA TEVA PROPOSTA! Del 6 al 27 d’abril

 

Nom i cognoms: ______________________________________________________
DNI:__________________________ Telèfon:________________________________ 
Correu electrònic: ____________________________________________________

Títol de la proposta: 
_______________________________________________________________________

Necessitat que vol resoldre:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Descripció de la proposta:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: 
_______________________________________________________________________

Aquesta proposta l’heu feta:
     Individualment
     En grup (família, amistats, etc.)
     Amb els membres d’una entitat Quina:__________________________

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Informem que les seves dades seran tractades per l’Ajuntament de la Vall de Boí, en qualitat de responsable
del tractament, amb la finalitat de registrar a les persones interessades en participar en processos o
activitats de participació ciutadana. Les dades es tracten en compliment de missió d’interès públic i no es
comuniquen a altres persones. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol•licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de la Vall de Boi (Passeig de
Sant Feliu 43. Barruera. La Vall de Boí | 25527 | Tel: 973694018 | Fax: 973694032 /
ajuntament@vallboi.ddl.net)

Signant aquesta butlleta
autoritzo a utilitzar  les meves
dades per estar informat del

procés participatiu i resto
informat de l'apartat de

protecció de dades de caràcter
personal

signatura:



          Les fases del procés

FASE 1: Recollida de propostes (del 6 al 27 d’abril)

FASE 2: Validació tècnica de les propostes rebudes (maig-juny)

FASE 3: Taller TOP 10! Jornada participativa per escollir les 10-15

propostes que passaran a la fase final  (setembre)

FASE 4: Votació final. Podran votar online o de forma física les

persones de 15 i més anys empadronades al municipi (novembre-

desembre) 

FASE 5: Execució de les propostes guanyadores (any 2022)

IMPORTANT: A cada butlleta física o qüestionari fet a través
d’Internet només pot haver-hi una proposta. Si voleu fer més
d’una proposta caldrà emplenar tants qüestionaris en línia o
butlletes físiques com propostes es vulguin fer. Podeu trobar
més butlletes de propostes al costat de les bústies. 

Què decidim?
L'Ajuntament de la Vall de Boí posa en marxa un procés de

pressupostos participatius. Un exercici pioner que us

permetrà decidir el destí de 40.000€ del pressupost 2022

         Qui pot presentar propostes?
Tothom. Totes les persones que viviu, treballeu i/o teniu algun

vincle amb la Vall de Boí  podeu presentar propostes 

 individualment, en grup (amistats, familiars, etc.) o com a entitat.

La construcció d’equipaments de dimensions reduïdes.  

La reforma o millora d’equipaments de titularitat municipal ja existents 

La millora d’espais públics (carrers, vials, places, parcs ...).    

Les infraestructures i el mobiliari urbà (enllumenat, senyalització, bancs,

fons, papereres, plaques solars...).

         Quin tipus de propostes es poden fer?
Pots fer qualsevol proposta en matèria d’inversió que consideris 

necessària pel municipi. Les inversions són tot allò que es pot 

construir i adquirir i que és perdurable en el temps. Per exemple: 

        Condicions que han de complir les propostes
1. Ser  inversions d’interès públic, que no tinguin un cost de manteniment

extraordinari, i que no suposin la contractació de nou personal.

2. Donar resposta a una necessitat concreta.

3. Ser de competència municipal.

4. Ser tècnica i econòmicament viables.

5. Respectar el marc jurídic legal i no contradir el programa de govern i/o

els plans municipals aprovats.

6. No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col•lectius.

7. Cap proposta pot superar els 40.000€

 A través del web del procés:

https://participa.ajuntamentvalldeboi.cat

 Omplint la butlleta adjunta i dipositant-la a les bústies

que trobareu als següents punts:   

          Com presentar les propostes? 

1.

2.

Barruera: a l' Ajuntament

Boí: al taulell d’anuncis (plaça del Treio)

Cardet: al costat de la bústia de correus

Cóll: a la plaça

Durro: a la plaça

Erill la Vall: al local social

Pla de l’Ermita: al taulell d’anuncis (Porxo Solana)

Taüll: al local social

 (les condicions es  validaran en la Fase 2)


