Criteris de
funcionament de

Pressupostos
Participatius
2020-2023

Antecedents

L’ajuntament va desenvolupar en al 2016 una primera experiència de
participació en pressupostos. Es va habilitar un formulari per tal que
la ciutadania prioritzés entre 19 propostes d’inversió amb la
corresponent valoració de la despesa per als anys 2017,2018 i 2019.

El mateix pla de Participació Ciutadana 2016-2019, es va marcar el repte
de desenvolupar uns pressupostos participatius (actuació 43)
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Què són els pressupostos participatius
participatius??
Els pressupostos participatius són un mecanisme de democràcia participativa que
permet a la ciutadania influir i decidir directament sobre els pressupostos públics,
mitjançant un procés de participació.
L’objectiu principal dels pressupostos participatius és implicar a la ciutadania en
la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics.
S’ha fet una proposta de criteris de funcionament que pugui servir com a base
per aplicar els pressupostos participatius pel proper mandat 2020-2023.

1. OBJECTE
Decidir el destí d’1 Milió d’euros de la partida
d’inversions del pressupost municipal dels
anys 2020, 2021, 2022 i 2023
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Característiques

2. PROJECTES
La ciutadania podrà presentar dues tipologies de
projectes segons despesa màxima:
• Projectes grans de fins a 300.000€
• Projectes petits de fins a 50.000€

1 Milió d’euros
200.000€
Projectes petits
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800.000€ projectes grans
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Característiques

3. ESTRUCTURA DEL PROCÉS
Fase 0 Definició del procés de pressupostos participatius
Fase 1 Campanya informativa i presentació de propostes
Fase 2 Validació de les propostes (Comissió Tècnica i Consell de la
Vila)
Fase 3 Deliberació i priorització de les propostes (tallers participatius)
Fase 4 Votació de les propostes
Fase 5 Retorn de resultats i avaluació del procés
Fase 6 Execució de les propostes
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Característiques

4. PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
Els ciutadans i ciutadanes podran participar:
• Presentant propostes (presencial o
telemàticament
• Participant als tallers deliberatius
• Votant les propostes finalistes
QUI??
• Ciutadania empadronada al Masnou a partir de 16
anys
• Ciutadans en representació d’una entitat o col·lectiu
inscrita al Registre Municipal d’Entitats
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Característiques

5. ÒRGANS I ESPAIS DEL PROCÉS
Consell de la Vila: paper central, actua com a màxim
responsable del seguiment del procés.
• És l’encarregat de consensuar i aprovar els criteris de
funcionament
• És l’encarregat de validar les classificacions i validacions
realitzades per la Comissió Tècnica
• És l’encarregat de designar les persones que constituiexen la
Comissió de Seguiment
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Característiques

5. ÒRGANS I ESPAIS DEL PROCÉS
Tallers deliberatius: es tracta de la part deliberativa. S’organitzaran
en funció de la temàtica , el nombre de propostes rebudes i la
previsió de persones participants.
Comissió Tècnica: formada pel personal tècnic de participació i
personal de les àrees de l’Ajuntament relacionades amb la
temàtica.
Comissió de seguiment: formada en el marc del Consell de la Vila,
se n’encarregarà de fer el seguiment de l’execució dels projectes.
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Característiques

6. TEMPORITZACIÓ
Es preveu que el procés de pressupostos participatius s’inicïi en el
nou mandat i tingui una durada de com a mínim 9 mesos.
I a partir d’ara, què?
1. S’enviarà esborrany del document de normativa de
funcionament dels Pressupostos Participatius 2020-2023
2. S’obrirà un període per presentar esmenes
3. Sessió del Consell de la Vila al febrer per aprovar, si escau,
el document final.
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Gràcies per la
vostra atenció
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