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Aquesta convocatòria ha estat aprovada pel Consell de Barris.
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PREÀMBUL
I
Els Pressupostos Participatius són una iniciativa que suposa una baula més en la línia del govern
obert, la transparència, la participació i la col·laboració entre consistori i ciutadania. De
governança, entesa com “la interrelació entre els organismes que ostenten la direcció política d’un

territori i la societat civil, de manera que els elements socials poden exercir poder, autoritat i
influència sobre les decisions que afecten la vida pública”. Cal dotar, doncs, la ciutadania de les

eines adequades per garantir la viabilitat d’un procés de Pressupostos Participatius de qualitat.
El principal objectiu dels Pressupostos Participatius és crear, d’una banda, un mecanisme
efectiu de diagnosi de necessitats socials i de proposta de solucions enfocades al bé comú, al
conjunt de ciutadans i ciutadanes de Maó; i, de l’altra, fomentar una ciutadania organitzada i
amb capacitat d’intervenció en la presa de decisions de ciutat.
II
Els Pressupostos Participatius són un projecte per mitjà del qual ciutadans i ciutadanes podran
proposar, debatre i decidir la destinació de 200.000 euros de la partida d'inversions del
pressupost municipal per a l’any 2017. Açò ha de permetre que l’Ajuntament doni resposta a
les necessitats del municipi i de la seva ciutadania, i ha de possibilitar l’impuls d’actuacions de
ciutat, que poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments o la mobilitat; així
com, també, promoure serveis i activitats que contribueixin a la promoció del benestar social,
en els seus vessants de sensibilització, formació, dinamització, etc.
III
L’objectiu principal dels Pressupostos Participatius és implicar la ciutadania en la presa de
decisions responsables sobre la destinació d’una part dels recursos públics, mitjançant un
sistema reglat de participació.
● Fomentar la participació mitjançant un procés inclusiu, que arribi a tota la ciutadania,
associada o no associada. I potenciar els òrgans de participació actius al municipi.
● Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les.
● Planificar una despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.
● Treballar per una major transparència i eficiència en la gestió municipal.
● Promoure el diàleg i la solidaritat entre la ciutadania, a partir del coneixement de les
necessitats i mancances col·lectives.
● Millorar la comunicació entre ciutadania i Administració local, establint espais de diàleg
entre el veïnat, les associacions, el personal tècnic i els representants polítics.
● Promoure la dimensió educadora i social de la participació ciutadana.
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1. OBJECTE
L’objecte del present document és regular el Procés de Pressupostos Participatius 2017, com
una eina amb la qual la ciutadania decideix a què van destinats part del recursos públics, i
atenent els següents principis bàsics:
●
●
●
●
●
●

Autoreglamentat*
Vinculant
Universal
Deliberatiu
Una persona, un vot
Amb un sistema de seguiment i control social, que garanteixi la transparència del procés

*Els Pressupostos Participatius s’han d’entendre com un procés dinàmic, revisable cada any, per realitzar-hi les
modificacions necessàries i assegurar-ne l’evolució.

2. PROPOSTES
2.1. CONDICIONS BÀSIQUES DE LES PROPOSTES
Les propostes poden ser inversions corresponents a qualsevol àmbit de competència municipal.
-

-

Inversions, béns inventariables permanents en el temps. Des de la renovació o creació d’un
equipament, fins a la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari, la creació d’una
pàgina web o d’una aplicació, entre d’altres exemples.
Serveis, programes o activitats que promoguin el desenvolupament social, pel que fa
referència a aspectes com la sensibilització, la formació, la dinamització, etc.

Han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament; i, en la mesura que sigui possible,
han permetre múltiples ubicacions al territori.
Les propostes hauran de complir les següents condicions:
1. Tenir visió de ciutat i generar impacte en el conjunt de la ciutat o en un barri concret.
2. Ser d’interès general (no respondre a interessos personals o particulars d’un col·lectiu o
entitat concrets).
3. Donar resposta a una necessitat concreta.
4. Fer referència a àmbits i temes de competència municipal, i ser coherents amb els valors i
plans municipals aprovats (es poden consultar a la web municipal, www.ajmao.org)
5. Ser realitzables tècnicament i el màxim possible de viables econòmicament, i respectuoses
amb el marc jurídic i legal existent.
6. Ser considerades una inversió o activitat i tenir principi i final.
2.2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Les propostes es podran concretar en l’àmbit de barri o de ciutat.
3

-

Una proposta es considerarà de barri quan la seva ubicació sigui a un barri concret.
Una proposta es considerarà de ciutat quan, independentment de quina sigui la seva
ubicació, tengui ús, funcionament i influència en el conjunt de la ciutat.

3. ESTRUCTURA DEL PROCÉS
El procés contempla tres moments principals:
● Realitzar propostes, sorgides de la ciutadania (a títol individual o col·lectiu)
● Procedir al debat i elaboració col·lectiva de propostes
● Realitzar-ne la votació, per part de tota la ciutadania
Organitzats segons les següents fases:
●
●
●
●
●
●
●

Fase 0. Definició del procés de Pressupostos Participatius
Fase 1. Campanya informativa dels Pressupostos Participatius
Fase 2. Elaboració de les propostes
Fase 3. Validació de les propostes
Fase 4. Votació de les propostes
Fase 5. Execució de les propostes
Fase 6. Avaluació de les propostes realitzades

4. PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual, pot participar a les següents etapes del procés:




Presentar propostes, de forma presencial o telemàtica, durant el període previst amb
aquesta finalitat.
Participar a les assemblees de propostes, òrgans on es presenten, debaten i elaboren les
propostes.
Votar les propostes finalistes, de forma presencial o telemàtica, durant el període previst
amb aquesta finalitat. Té dret a vot tota la ciutadania major de 16 anys empadronada a
Maó. El padró de referència serà el corresponent a 4 mesos abans del període de votacions.

La ciutadania, individualment o organitzada en associacions o entitats, hi podrà participar
presentant propostes i assistint a les assemblees de propostes. En la fase de votacions, la
participació és de caràcter individual.
Per tal de fer més proper el debat a tot el territori, s’organitzaran presentacions a partir de
tallers informatius.
5. ÒRGANS I ESPAIS DEL PROCÉS
5.1. La Comissió de Pressupostos Participatius
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La Comissió de Pressupostos Participatius serà l’òrgan responsable del procés de Pressupostos
Participatius. Estarà formada per personal tècnic i per la representació política impulsora del
projecte, així com per una representació diversa de la ciutadania.
-

-

La Regidoria de Participació.
Una persona en representació de cada grup polític municipal.
Personal tècnic de Participació i personal tècnic municipal de les àrees de l’Ajuntament
relacionades amb les temàtiques de les propostes.
Una persona en representació del Consell Municipal de Barris, que serà escollida durant el
taller informatiu del Procés de Pressupostos Participatius.
Una persona en representació del teixit associatiu o de col·lectius socials organitzats (que
tenguin definit el seu àmbit d’actuació al municipi de Maó; i, en el cas de les associacions,
que figurin inscrites en el Registre Municipal). Seran escollides durant els tallers informatius
del Procés de Pressupostos Participatius.
Dues persones d’ambdós sexes, a títol individual, en qualitat de ciutadanes. Seran
escollides durant la realització de les assemblees de propostes.

Les seves funcions seran:
-

Realitzar el seguiment del projecte de Pressupostos Participatius i vetllar pel seu bon
desenvolupament.
Informar i difondre el Procés de Pressupostos Participatius.
Recollir les propostes realitzades per la ciutadania.
Publicar les propostes admeses i la relació de propostes no admeses, d’acord amb els
requisits d’admissió fixats al punt 6.4 d’aquestes bases.
Realitzar el seguiment i avaluació del procediment, i proposar els canvis que es considerin
necessaris.
Avaluar les propostes realitzades i elaborar els informes corresponents.

5.2. Els tallers informatius
Amb la finalitat d’informar la ciutadania sobre el Procés de Pressupostos Participatius,
s’organitzaran tallers informatius, l’objectiu dels quals serà aportar tota la informació relativa al
funcionament dels Pressupostos Participatius.
5.3. Les assemblees de propostes de Pressupostos Participatius
Amb l’objectiu de treballar les propostes, s’organitzaran diferents assemblees, obertes a tota la
ciutadania (bé a títol individual, bé de forma col·lectiva).
En la fase 2, la seva funció serà debatre, elaborar i seleccionar les propostes que la ciutadania
presenti durant les assemblees.
Hi podrà intervenir una persona per cada proposta presentada.
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En aquesta mateixa fase, les assemblees també seran les encarregades de designar un (1)
delegat/ada, que passarà a formar part de la Comissió Tècnica de Pressupostos Participatius (i
que no podrà ser cap representant polític/a, ni personal tècnic municipal).
Les propostes sorgides a les assemblees seran incloses entre les propostes destinades a votació.
6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
6.1. Fase 0. Definició del Procés de Pressupostos Participatius
En aquesta fase, la Regidoria de Participació proposa la present convocatòria, amb l’objectiu de
desenvolupar adequadament i amb totes les garanties el Procés de Pressupostos Participatius.
6.2. Fase 1. Campanya informativa
En aquesta fase, es presenta públicament el Procés de Pressupostos Participatius i s’inicia la
campanya informativa per difondre els seus objectius, així com els canals de participació a
disposició de la ciutadania.
La campanya de difusió inclou: tallers informatius, díptics, cartells, premsa, punts d’informació
itinerants a l’espai públic i a la web www.ajmao.org/pparticipatius
6.3. Fase 2. Elaboració de les propostes
Es desenvolupa el període d’elaboració i presentació de les propostes realitzades per la
ciutadania del municipi.
1. Les propostes es podran fer, de forma individual o col·lectiva, durant un termini de dues
setmanes.
Les persones menors de 16 anys podran realitzar propostes si compten amb la firma i les dades
d’una persona major d’edat.
Les propostes s’hauran de consignar a una fitxa formulari, disponible en paper i en format
digital, que conté els següents apartats:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Nom de la persona
DNI
Adreça de correu electrònic o telèfon
Definició de la proposta i títol d’aquesta
Motiu de la proposta i objectius
Cost aproximat de la proposta

Les fitxes formulari es podran presentar, com a mínim, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament, als diferents espais municipals previstos amb aquesta finalitat —que seran
6

oportunament comunicats—, a un estand itinerant —habilitat expressament per al Procés de
Pressupostos Participatius—, o per via telemàtica, a través de la web.
2. Es desenvoluparan les diferents assemblees de propostes. L’objectiu d’aquestes és elaborar i
debatre propostes, i, de forma consensuada i democràtica, fer-ne una selecció. A partir de la
deliberació conjunta, les propostes passaran de ser propostes individuals a propostes
col·lectives. El treball col·lectiu de definició de les propostes s’orienta als següents principis:
-

visió de barri/ciutat
màxim nombre de necessitats satisfetes
inclusió social i diversitat de col·lectius
equitat social, de gènere i sostenibilitat ambiental

Cada Assemblea de Propostes conclou amb una relació de propostes i amb la designació d’un
(1) delegat/ada, que passarà a formar part de la Comissió Tècnica de Pressupostos Participatius.
La representació política i el personal tècnic municipals poden participar a les assemblees de
propostes amb veu, però sense intervenir en la priorització.
6.4. Fase 3. Validació de les propostes
Una vegada recollides les propostes realitzades individualment i col·lectivament, així com les
resultants de les assemblees de propostes, la Comissió Tècnica elaborarà un informe inicial,
amb la finalitat de filtrar les propostes i publicar la relació de les propostes admeses i la relació
de les propostes excloses, d’acord amb els següents requisits:
-

ser un projecte de barri/ciutat
ser de competència municipal
no contradir els plans aprovats
ser realitzables tècnicament
ser viables econòmicament
respectar el marc jurídic i legal existent
ser considerada una inversió o activitat/servei de desenvolupament social
ser considerada una inversió o activitat i tenir principi i final; no representar un cost
addicional per a futurs pressupostos, ni crear dependència
no poden contemplar subvencions a entitats, ni finançament de projectes no municipals ja
existents
el cost de les propostes no podrà superar una quarta part del pressupost total (50.000
euros, en aquest exercici)

En el cas de les propostes que siguin similars, o que puguin formar part d’una altra de més
genèrica, la Comissió Tècnica procedirà a agrupar-les en una de genèrica.
En aquells casos en què l’agrupació no sigui prou evident, o generi dubtes, la Comissió podrà
requerir les parts proponents perquè valorin la conveniència o no conveniència de mantenir la
individualitat de la proposta.
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El fet que una proposta no sigui acceptada no significa que no tengui una utilitat o que no pugui
ser estudiada. Totes les propostes poder servir com indicadors de les demandes i necessitats de
la ciutadania, per tal de fer una diagnosi de la ciutat i avaluar les accions ja empreses.
Quedaran excloses de la selecció aquelles propostes en què es produeixin les següents
circumstàncies:
-

-

Les que estiguin fora de les competències municipals.
Les que incloguin contingut o propaganda de caràcter racista, sexista, xenòfob, d’apologia
del terrorisme, el feixisme o que atemptin contra els drets humans o la dignitat de les
persones o els animals.
Les que plantegin accions d’exclusió social.
Les que proposin accions no sostenibles o que comprometin les necessitats i les
possibilitats de desenvolupament de les generacions futures.
Les que emprin un llenguatge ofensiu o insultant.
Les que tenguin un finalitat delictiva o atemptin contra la legislació vigent en matèria de
drets fonamentals i llibertats públiques.
Les de culte o pròpies d’una confessió religiosa.
Les que tenguin un caràcter reiteratiu, en ser presentades per la via digital, o puguin ser
considerades correu brossa (spam).
Les que contradiguin els diferents plans municipals aprovats.
Les que facin referència a activitats incloses dins programes de subvencions, plans d’ajuts,
o facin referència a despeses municipals obligatòries.

6.5. Fase 4. Votació de les propostes
En aquesta fase es presenten públicament les propostes finalistes. Aquestes es trobaran a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament i a diferents espais municipals previstos
amb aquesta finalitat, així com a la pàgina web municipal. Es desenvolupa el període de votació
de propostes per part de tota la ciutadania, durant dues setmanes.
Podran votar les persones majors de 16 anys, empadronades a Maó, des d’un mínim de quatre
mesos abans.
La votació es realitzarà mitjançant una butlleta, disponible en paper i en format digital, que
contindrà els següents apartats:
❏
❏
❏
❏

Nom de la persona
DNI
Adreça de correu electrònic o telèfon
Relació de 3 propostes

La butlleta es podrà presentar, com a mínim, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament, als diferents espais municipals previstos amb aquesta finalitat —que seran
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oportunament comunicats—, a un estand itinerant —habilitat expressament per al Procés de
Pressupostos Participatius—, o per via telemàtica, a través de la web.
La informació sobre els dies, horaris i ubicació de l’urna de votacions s’haurà de publicar, com a
mínim, a la web municipal, així com al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
El Consell de Barris proposarà a l’equip de govern les propostes elegides en el Procés de
Pressupostos Participatius.
6.6. Fase 5. Execució de les propostes
En aquesta fase, la Comissió de Pressupostos Participatius serà l’òrgan responsable de:
-

planificar els projectes d’execució de les propostes guanyadores
revisar els projectes d’execució redactats pel personal tècnic municipal
supervisar l’execució dels projectes
validar la memòria final del procés

En l’encàrrec i l’execució dels projectes es tindrà en compte la contractació socialment
responsable.
6.7. Fase 6. Seguiment i avaluació
La Comissió de Pressupostos Participatius serà l’òrgan encarregat de fer el seguiment dels
projectes i podrà demanar informes tècnics a la Comissió de Pressupostos.
La Comissió serà la responsable d’elaborar els informes d’avaluació de les propostes
realitzades.
Tots els projectes hauran de mostrar, en un lloc visible, que han estat realitzats en el marc del
programa del Pressupost Participatiu de l’exercici corresponent.
7. TEMPORITZACIÓ
Fase 0. Definició del procés de Pressupostos participatius: desembre-gener.
Fase 1. Campanya informativa: febrer.
Fase 2. Elaboració de les propostes: març.
Fase 3. Validació de les propostes: abril.
Fase 4. Votació de les propostes: maig.
Fase 5. Execució de les propostes: a partir de novembre. Setembre?
Maó, gener de 2017
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