PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
AL PRESSUPOST 2018

QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?
• Podran presentar propostes totes les persones que ho desitgin. Una proposta per
persona.
COM ES PODEN PRESENTAR?
• Les propostes s’hauran de presentar electrònicament o presencialment mitjançant el
formulari de propostes on s’haurà de fer constar, com a mínim: les dades de qui fa la
proposta, el nom de l’actuació, una breu descripció, la seva ubicació, si s’escau i
pressupost aproximat.
QUAN ES PODEN PRESENTAR?
• El termini per presentar propostes serà de 20 dies. De l’1 al 20 de maig
• Les propostes hauran de ser concretes i hauran de complir els criteris establerts.

COM HAN DE SER LES PROPOSTES?
Les propostes hauran de ser concretes i hauran de complir els criteris
establerts:
• Que siguin competència municipal.
• D’interès general, de poble o barri.
• Que el seu cost no superi els 50.000 euros.
• Executables en una anualitat.
• Amb començament i final.
• Viables tècnicament.
• Que no suposin un cost addicional de contractació de personal o un
manteniment excessiu.
• Que no comprometin pressupostos futurs.
• Que no depenguin de finançament exterior.
• Que no tinguin caràcter o incorporin criteris discriminatius.
• Que no afectin projectes en curs o planificats per l’Ajuntament.

QUÈ ES FA AMB LES PROPOSTES ?
•

Un cop recollides les propostes es procedirà a ordenar-les i
descartar les que no compleixin els criteris d’elegibilitat.

•

En aquesta classificació es farà constar el motiu pel que es rebutjen
propostes. Es publicarà aquesta informació a la web del procés.

•

La Comissió tècnica té la facultat d’interpretar aquelles propostes
similars i que estiguin redactades de manera diferent per a
fusionar-les en una sola.

COM S’AVALUEN LES PROPOSTES?
• El grup motor avalua les propostes aportades per la ciutadania.
• Després d’un procés deliberatiu en grups de treball, prioritza i
selecciona les 15 propostes que es traslladaran als serveis tècnics
municipals per a que confirmin la seva viabilitat tècnica i determinin
el seu cost.
• Avaluades les propostes pels serveis tècnics, el resultat obtingut
es presentarà de forma raonada davant el plenari del grup motor.

• QUI FA LA SELECCIÓ DE LES PROPOSTES
FINALISTES?
• El plenari del grup motor seleccionarà les propostes
finalistes que es traslladaran a la ciutadania per a la
seva votació i priorització.
• El nombre màxim de propostes que es presentaran a
votació de la ciutadania serà de 8.

COM ES FARÀ LA DIFUSIÓ DE LES PROPOSTES I DEL
PROCÉS PARTICIPATIU?
• L’Ajuntament durà a terme una campanya informativa
sobre el procés participatiu i sobre les propostes
seleccionades per tal de garantir el coneixement general
del procés per part de tota la ciutadania.
• Tota la informació sobre les propostes es publicarà al
Portal de Transparència i a la web del procés.

COM ES PODRÀ FER LA VOTACIÓ DE LES 8
PROPOSTES FINALISTES?
• La votació es realitzarà a través de la web del procés o

de manera presencial durant 15 dies, del 2 al 16 de juliol.
• S’habilitarà un punt de votació presencial a la recepció de
l’Ajuntament.
• S’hauran d’escollir diferents propostes fins a cobrir un
percentatge mínim i màxim del pressupost total.
• El resultat es publicarà a Internet.
• S’aprovarà en el Ple següent la distribució del pressupost.

Aprovació projectes / actuacions
• S’executaran els projectes que hagin obtingut més puntuació en la
fase de votació, fins arribar a l’import total assignat i sense
sobrepassar-lo.
• Aprovada l’execució d’aquests projectes, en el cas que no s’esgoti
l’import assignat, es podrà seleccionar el primer projecte que es
pugui portar a terme amb l’import sobrant.
Seguiment
• El grup motor portarà a terme les funcions de seguiment de
l’execució dels projectes del procés de Participació al Pressupost
aprovats.

RETRIMENT DE COMPTES
•

Executats tots els projectes i sempre abans de la convocatòria d’un
nou procés de pressupostos participatius, el grup motor farà un
seguiment dels resultats obtinguts i informarà a la ciutadania sobre
el desenvolupament del procés i la seva experiència.

• Que és el Grup Motor ?
• És un grup format per veïns i veïnes de Malgrat de Mar encarregats de
pilotar i vetllar el bon funcionament del procés participatiu.

• Quines són les seves funcions?
• Debatre, prioritzar i seleccionar les propostes ciutadanes a incloure en la
fase de votació per part de la ciutadania.
• Col·laborar activament en la presentació i promoció de les propostes
candidates.
• Col·laborar activament en les actuacions enfocades a facilitar la votació de
les propostes finals.
• Fer el seguiment de l’execució de les propostes seleccionades per la
ciutadania.
• Avaluar el procés participatiu i els resultats obtinguts i participar activament
en el rendiment de comptes.

• Qui formarà part del Grup Motor?
• Representants de la ciutadania.
• Representant del teixit associatiu.

• Com s’escolliran els representants de la
ciutadania?
• Sorteig i selecció de persones candidates, majors de 16 anys,
entre els veïns i veïnes empadronats a Malgrat de Mar.
• Sorteig i selecció de persones entre els candidats que acceptin la
invitació a participar.

• Com s’escolliran els representants del teixit
associatiu?
Candidats a proposta de les entitats i associacions inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats. (1 candidat i 1 suplent)
- Entitats veïnals i d’acció ciutadana
- Entitats socials, cooperació i solidaritat i de salut
- Entitats esportives
- Entitats culturals, joventut i lleure
- Entitats educatives (AMPA)

• Constitució del Grup Motor
•

•
•

Finalitzada l’elecció de candidats/es se’ls convocarà a l’assemblea
de constitució del grup motor. En aquesta primera reunió
l’assemblea es constituirà formalment i:
Es confirmaran els seus membres i els suplents.
S’escollirà entre els membres del grup motor un/a portaveu i un/a
suplent/a.

• Quin és el paper de l’Ajuntament ?
• Organitzar el procés i la votació.
• Fer difusió del procés i realitzar una campanya informativa.
• Facilitar eines al grup motor per facilitar la seva tasca.
• Donar suport tècnic al grup motor per avaluar tècnica i
econòmicament les propostes.
• Aprovar i executar els projectes o actuacions seleccionades.

Què és la Comissió Tècnica?
• La Comissió estarà formada pels caps de les 4 àrees de
l’Ajuntament i es constituirà com a Comissió Tècnica del procés de
participació al pressupost.
• La Comissió Tècnica tindrà com a funció:
- Avaluar, reagrupar i validar les propostes ciutadanes a partir dels
criteris d’elegibilitat definits al protocol.
- Planificar els projectes d’execució de les propostes guanyadores.
- Revisar els projectes d’execució redactats
pels tècnics municipals.
- Supervisar l’execució dels projectes.

