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CONTÍA

Para o ano 2022, a contía consignada e su-
peditada á aprobación definitiva dos orza-
mentos municipais é de 100.000 euros. 

PARTICIPACIÓN

Poderán presentar propostas as persoas 
maiores de 16 anos empadroadas en 
Betanzos.

A presentación de propostas poderá facerse 
a título individual ou en representación 
dunha entidade, nese caso será responsa-
bilidade do propoñente acreditar a represen-
tatividade que ostente.

Cada persoa ou entidade poderá pre-
sentar unha proposta.

Os orzamentos participativos son unha ferra-
menta de democracia participativa, directa 
e deliberativa, a través da cal a cidadanía 
exerce o seu dereito a participar na política 
municipal.

O obxectivo principal dos orzamentos par-
ticipativos é a implicación directa da ci-
dadanía no proceso de elaboración dos 
Orzamentos Municipais anuais. 
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AS PROPOSTAS

As propostas formuladas deben cumprir os 
seguintes requisitos:

• Ser legal: Debe constituír un feito legal 
e ser competencia do Concello de Betan-
zos.

• Ser un investimento: Os orzamentos 
participativos limítanse a un dos capí-
tulos do orzamento municipal, o dos in-
vestimentos. Este Capítulo VI comprende 
basicamente gastos destinados á crea-
ción de infraestruturas ou adquisición de 
equipamentos.

• Ser concreta: As propostas deben ser 
concretas, deixando claro o obxecto da 
mesma, lugar, finalidade, etc.

Se a proposta seleccionada non cubre a tota-
lidade da partida orzamentaria, o sobrante 
destinarase ás seguintes propostas elexidas, 
sempre e cando sexa viable a súa execución, 
ata esgotar o orzamento de 100.000 euros.

Todas as propostas que sexan viables, inde-
pendentemente do seu orzamento, serán so-
metidas en condicións de igualdade á elec-
ción dos cidadáns mediante o proceso de 
votación establecido.
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PROCESO

O Concello abrirá un período para a re-
collida de propostas cidadás, tanto de 
forma telemática a través da web municipal 
www.betanzos.gal como presencial no Rexis-
tro Xeral do Concello.

Finalizado o prazo de recepción de propos-
tas, os técnicos municipais farán unha 
valoración, clasificación e selección das 
propostas recibidas, en base ao estudo da 
súa viabilidade económica e técnica. Esta 
acta publicarase na web municipal e 
no taboleiro de anuncios informando da 
aceptación ou rexeitado de cada proposta 
indicando o motivo.

Abrirase nese momento o prazo de vo-
tación a través dos mesmos medios que 
os utilizados na recollida de propos-
tas, é dicir, por medios telemáticos e nunha 
urna situada no Rexistro Xeral. Para facer 
efectivo o voto, a veciñanza deberá cubrir 
un documento onde figurarán os seus datos 
personais e unha relación de propostas que 
concurren aos orzamentos participativos. O 
Concello comprobará que a persoa que par-
ticipe na votación está empadroada no tér-
mino municipal.

CALENDARIO 2022

Do 25 de outubro ao 3 de novembro: Pe-
ríodo recollida de propostas.

Do 4 ao 12 de novembro: Estudo de via-
bilidade das propostas recibidas. Validación 
das propostas seleccionadas.

12 de novembro: Publicación das propostas 
seleccionadas.

Do 15 ao 25 de novembro: Período de vo-
tación das propostas pola cidadanía a través 
da web municipal e de forma presencial.

29 de novembro: Publicación da proposta 
ou propostas seleccionadas.
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