DOSSIER INFORMATIU

Què és el pressupost participatiu?
L’Ajuntament de Premià de Mar reserva 200.000 € del pressupost municipal de
l’any vinent perquè la ciutadania decideixi a quins projectes els vol destinar.
Amb el Pressupost Participatiu, els veïns i veïnes proposen i decideixen a què es
destina aquesta part dels recursos municipals. Podreu proposar els projectes,
inversions i accions que considereu que millorarien el poble en qualsevol àmbit:
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Un cop acabi el termini i l’Ajuntament tingui totes les idees, es valoraran
tècnicament, si són viables, i quan poden costar, perquè voteu quines són les
millors.
Finalment l’Ajuntament, es compromet a integrar en el pressupost municipal les
propostes més votades, fins a esgotar els 200.000 €, per tal que es puguin realitzar
durant el 2018.

Tens dubtes? Vols més informació?
Perquè puguis assabentar-te de tot el procés, publicarem tota la informació al web.
Podràs veure com està previst el funcionament del procés i les propostes de la
ciutadania, els resultats de les votacions, anant als apartats INFORMACIÓ, DEBAT O

RESULTATS, així com consultar l’apartat de preguntes freqüents o escriure un
correu a participacio@premiademar.cat.

El procés pas a pas: Com i quan participar?
Pas 1: Sessió informativa
Vols que t’expliquem el pressupost participatiu? A la reunió del
25 de maig 20 h
Centre Cívic

25 de maig explicarem amb més detall què és el pressupost
municipal i el procés per implicar-te en el Pressupost
Participatiu. Resoldrem els dubtes que ens feu arribar.

Pas 2: Registra’t i proposa!
Del 29 de maig al 25 de juny pots fer-nos arribar les
teves idees, accions, projectes... només cal que et registris al
Del 29 de maig al
25 de juny

web o et descarreguis aquest formulari i el portis als
següents equipaments municipals. Pot fer-ho qualsevol ciutadà
que visqui o treballi a Premià de Mar.

Pas 3: Valorem!
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Per tal que la teva proposta pugui passar a la següent fase i
ser votada, només has de tenir en compte alguns criteris de
viabilitat competencial, econòmica i tècnica que utilitzarà

Setembre

l’Ajuntament per valorar les propostes que es porten a
votació.
Pas 4: Vota les propostes finalistes!
Del 16 al 31 d’octubre podràs votar un màxim de 5 propostes i
escollir a quins projectes dónes el teu suport perquè
Del 16 al
d’octubre

31

consideres que són els millors pel poble. Hauràs de tenir 16
anys i estar empadronat a Premià de Mar.

Pas 5: Publicació dels resultats
Les propostes amb més vots fins als 200.000 € s’incorporaran
al Pressupost Municipal de 2018 perquè es puguin dur a terme
Novembre

un cop l’aprovi el Ple Municipal.

Grup motor
L’Ajuntament amb un grup de veïns i veïnes han dissenyat aquest procés i
seguirem treballant plegats en les diferents fases. Si vols implicar-te més i ajudar
què aquest procés sigui cada dia més de tothom, envia un missatge
a participacio@premiademar.cat posant-hi a l’assumpte “grup motor”.

Preguntes freqüents
Qui pot fer propostes?
Qualsevol persona que visqui o treballi a Premià de Mar pot fer una
proposta.
On es poden fer les propostes?
Les propostes es poden fer pel web del Portal de Govern Obert dins l'apartat
del Pressupost participatiu en la fase de Debat o bé presencialment al Centre
Cívic (Esperança, 19)
Què puc proposar?
Qualsevol persona o entitat podrà fer arribar el projecte que consideri positiu
per a Premià i que vol que l’Ajuntament tiri endavant.
Com més clara i concreta sigui l’explicació de la teva proposta, més fàcil
serà que l’Ajuntament l’avaluï adequadament i que la gent la voti en la
següent fase.
A més a més...
 No ha de superar els 200.000 €
 Ha de ser de competència municipal
L’execució de la proposta ha de ser de competència i gestió municipal.
Aquelles que siguin competències d’altres administracions, no formaran part
del llistat de votació.
 Ha de ser legal
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La proposta ciutadana no ha de ser contrària a cap normativa ni al bé comú
(drets humans i fonamentals).
 Ha de ser viable
No hi ha d’haver cap impediment que la faci inviable.
 Ha de poder-se executar dins l’any 2018
S’unificaran les propostes si aquestes estan repetides o són molt similars.
S’intentarà evitar, però si la proposta és excessivament genèrica, i no és possible
quantificar-la, es podrà proposar la seva exclusió del llistat de votació.
El projectes que presenti la ciutadania que l’Ajuntament estigui desenvolupant o
tingui previst executar a molt curt termini, s’exclouran del llistat de votació.
Es publicarà al web el llistat de propostes excloses del llistat de votació, explicant el
motiu de la seva exclusió.
Com puc conèixer les propostes que ha fet la gent?
Al portal de Govern Obert estaran totes les propostes tal i com han estat
redactades pels autors. L’administrador de la pàgina, afegirà les propostes
que es deixen a les urnes participació i que s’envien per correu electrònic.
Per conèixer les idees ciutadanes en profunditat, Ràdio Premià de Mar
enregistrarà un espai d’un minut i mig en el qual, l’autor que vulgui,
explicarà la seva proposta. Aquests espais radiofònics es podran escoltar al
llarg de la programació. Totes aquestes intervencions es publicaran al web
de Ràdio Premià de Mar durant la fase de votació.
Qui pot votar?
Podrà votar qualsevol persona més gran de 16 anys i que estigui
empadronada a Premià de Mar.
Quantes propostes puc votar?
Es poden votar un màxim de 5 propostes.
Quines propostes puc votar?
Abans de la fase de votació, es publicaran totes les propostes que hagin
passat la valoració tècnica i de la comissió d’avaluació perquè compleixen els
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criteris requerits. Igualment es publicaran propostes excloses i els
arguments que en justifiquen l’exclusió.
On es vota?
Es votarà pel web del Portal de Govern Obert o bé presencialment a


Biblioteca Municipal



Centre Cívic

Com s'escullen les propostes guanyadores?
Les propostes més votades seran les guanyadores. Podran ser una, dues,
tres, etc. sempre que entre totes no superin els 200.000 €.
Quan s'executaran les propostes guanyadores?
Les propostes que hagin guanyat passaran a formar part del pressupost
municipal que haurà de ser aprovat per part del Ple Municipal per què puguin
ser executades durant l'any 2018.
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