PRESENTACIÓ
13 de febrer de 2020
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QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS?

L’Ajuntament de La Pobla de Claramunt té la voluntat
d’engegar un procés de

Pressupostos Participatius
per tal que la ciutadania pugui decidir en què s’inverteix
una part del pressupost municipal, fomentant així la
participació activa dels veïns i veïnes en la gestió municipal.

Els Pressupostos participatius han d’esdevenir una eina de
participació i gestió del poble, mitjançant la qual la
ciutadania pot proposar i decidir sobre el destí de part del
pressupost municipal i en conseqüència buscar la millora
del municipi.
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COM FAREM AQUESTA PRIMERA EDICIÓ?

PRESENTACIÓ

PROPOSTES

PRIORITZACIÓ

VALIDACIÓ

VOTACIÓ

RETORN

Febrer
2020

Febrer – Març
2020

Abril
2020

Març – Abril - Maig
2020

Juny - Juliol
2020

Juliol
2020
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FASES DEL PROCÉS

PRESENTACIÓ

Aquesta fase ha de permetre donar

a conèixer el procés,
però també motivar la participació activa de la
ciutadania en les fases següents.

Sessió informativa i difusió a través dels canals municipals
Bustiada, mailings
www.lapobladeclaramunt.cat/
@poblaclaramunt
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FASES DEL PROCÉS

PROPOSTES
La segona fase ha de facilitar i permetre a la ciutadania l’elaboració
i presentació de propostes susceptibles de ser
incorporades en el procés de Pressupostos Participatius 2020.

La presentació de propostes es podrà fer presencialment o online
del 14 de febrer al 8 de març.
Cada veí i veïna de La Pobla de Claramunt podrà presentar un
màxim de 2 propostes.
Sessió informativa
Formulari paper: tríptic repartit per totes les llars i oficines municipals
Formulari online: http://www.lapobladeclaramunt.cat/

5

FASES DEL PROCÉS

PROPOSTES

Criteris a complir per les propostes:






Legals
Competència municipal
Cost no superior als 35.000 €
Concretes
Viables a nivell tècnic






Referides a inversions
Sostenibles
Inclusives
Acompanyades de les dades
del proposant

Sessió informativa
Formulari paper: tríptic repartit per totes les llars i oficines municipals
Formulari online: www.lapobladeclaramunt.cat/
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FASES DEL PROCÉS

PRIORITZACIÓ
Resulta molt interessant facilitar que la ciutadania pugui

reflexionar entorn les propostes recollides i determinar
quines poden ser les més prioritàries a dur a terme.
Durant el mes d’abril, es realitzarà una sessió de reflexió i
priorització del llistat de propostes que han passat la primera
validació, els resultats de la qual es tindran en compte en la
validació tècnica final.
Sessió de reflexió i priorització
www.lapobladeclaramunt.cat/
@poblaclaramunt
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FASES DEL PROCÉS

VALIDACIÓ
La comissió tècnica serà l’encarregada de valorar

econòmicament les propostes prioritzades a les anteriors
sessions i, per tant, de fer-ne la validació final.

La validació es realitzarà durant els mesos d’abril i maig.
Els resultats de la valoració es publicaran al web municipal i es
facilitaran a tots aquells veïns i veïnes que les hagin presentat.
Mailing a les persones proposants
www.lapobladeclaramunt.cat/
@poblaclaramunt
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FASES DEL PROCÉS

VOTACIÓ
En aquesta fase podran participar totes les persones
empadronades a La Pobla de Claramunt majors de 16 anys i cada
persona haurà de votar

un total de 3 propostes.

Es podrà votar presencialment i online entre els dies 29 de juny i
12 de juliol.
Les propostes finals es seleccionaran en base als vots obtinguts i al
límit econòmic establert.
Butlleta en paper: bustiada i oficines municipals
Butlleta online: www.lapobladeclaramunt.cat/
@poblaclaramunt

9

FASES DEL PROCÉS

RETORN
Finalment, al juliol, es realitzarà una sessió

de retorn

dels resultats del procés oberta a tota la ciutadania,
juntament amb una difusió àmplia dels mateixos.

La ciutadania també podrà valorar com s’ha desenvolupat el
procés de Pressupostos Participatius per tal de tenir-ho en compte
per a futures edicions.
Sessió de retorn i difusió a través dels canals municipals
Formulari valoració en paper: sessió retorn i oficines municipals
Formulari valoració online: www.lapobladeclaramunt.cat/
@poblaclaramunt
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PER ACABAR...

Teniu algun dubte envers
el procés?
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MOLTES GRÀCIES
PARTICIPEU PER
MILLORAR EL
MUNICIPI!
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