REGLAMENT DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU

Preàmbul
I.

El municipi de Polinyà compta amb una ciutadania amb un elevat grau de maduresa que li
confereix plena capacitat per organitzar-se i intervenir en la presa de decisions de ciutat.
Condició que permet el desenvolupament d’un procés de Pressupostos participatius i
esdevenint un mecanisme efectiu de diagnosi de necessitats socials i de proposta de
solucions enfocades al bé comú.
Aquesta iniciativa representa un pas endavant en la tasca desenvolupada per l’Ajuntament
de Polinyà en la línia del govern obert, la transparència, la participació i la col·laboració
entre consistori i ciutadania.
Finalment, cal tenir en compte també que el context català és, en la línia de dinamisme que
el caracteritza, un entorn on la participació ciutadana ha arrelat fortament, i on els
Pressupostos participatius compten amb nombrosos casos d’èxit que serveixen de model i
d’estímul a la realització d’un procés de Pressupostos Participatius a Polinyà.

II.

L’Ajuntament de Polinyà inicia un projecte innovador i ambiciós en l’àmbit de la
participació ciutadana: un pressupost participatiu amb el qual els ciutadans i ciutadanes
podran prioritzar les actuacions que considerin més importants d’entre una llista de
possibles projectes elaborada per l’Ajuntament.

III.

L’objectiu principal dels Pressupostos participatius és implicar la ciutadania en la presa de
decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics mitjançant un sistema reglat de
participació. Altres objectius són:
a) Fomentar la participació mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania
b) Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les
c) Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes

1. Objecte
L’objecte del present Reglament és regular el Procés de Pressupostos Participatius 2018, com una
eina amb la qual la ciutadania decideix a què van destinats part del recursos públics.

2. Estructura del procés
El procés contempla tres moments principals:




Període d’informació pública
Votació ciutadana
Comunicació dels resultats

Organitzats segons les següents fases:
Fase 1. Preparació dels materials de difusió
Fase 2. Període d’informació ciutadana
Fase 3. Votació popular
Fase 4. Recompte
Fase 5. Elaboració d’un informe de conclusions
Fase 6. Retorn de resultats

3. Votació
Què es votarà?
Se sotmetran a votació popular un total de 8 projectes, però només seran executats aquells 3 que
obtinguin un major nombre de vots. Per conèixer els detalls de cadascun dels projectes elegibles
només cal accedir al web decidimpolinya.cat
Qui podrà votar?
Tindran dret a vot totes les persones empadronades al municipi amb 16 anys o més.
Com es votarà?
Votació telemàtica: www.decidimpolinya.cat
Votació presencial:
 Casal de la Gent Gran (C. Ernest Lluch, 7). De dilluns a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
 Atenció a les Persones (c. Onze de setembre, 17). De dilluns a divendres de 9 a 14 h i
dilluns de 16 a 19 h
Tant si s’utilitza la votació telemàtica com la presencial caldrà identificar-se degudament amb el
NIF i/o altres mesures de comprovació de la identitat que es puguin establir (data de naixement).
Quan es votarà?
El període de votació s’estendrà des del dimecres 22 de novembre fins al diumenge 10 de desembre
(ambdós inclosos)

