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Introducció

Al municipi comencem a volar, vine a participar als pressupostos.
Ara fa un any que l’Ajuntament de El Figaró – Montmany va sol·licitar la
col·laboració d’un equip d’investigació del Postgrau de Participació i
Desenvolupament Sostenible de la Universitat Autònoma de Barcelona
per desenvolupar un procés participatiu al municipi amb l’objectiu de
donar forma a una eina – instrument que permetés la participació del
Figaronecs/ques en la definició de part de les propostes a incorporar en el
pressupost municipal. Aquesta col·laboració va comptar amb el
finançament del Centre per la Participació Ciutadana de la Diputació de
Barcelona. Aquest nou curs 2004-05 es continuarà amb el procés iniciat
amb la voluntat de posar en pràctica el primer pressupost participatiu del
municipi, per tant amb la clara voluntat de fer realitat una aposta per
donar protagonisme als ciutadans/nes de El Figaró – Montmany, treballant
conjuntament per definir propostes per dur a terme al municipi.
Molt resumidament1, el darrer any de feina ens ha servit per conèixer el
municipi (necessitats i oportunitats), la seva població, l’activitat
econòmica, els serveis, l’hàbitat i l’associacionisme (diagnòstic
participatiu). Hem pogut iniciar el debat entorn a l’eina – instrument que
ens ajudarà a facilitar la participació de veïnes i veïns del municipi en els
pressupostos municipals i aquest febrer servirà per fer l’exercici
participatiu sobre com ens imaginem el futur del municipi, deixant tot
preparat per poder començar el cicle del pressupostos participatius del
municipi. Aquesta guia pretén explicar aquest cicle que s’allargarà des del
mes de febrer fins al desembre.

1

Aquelles persones interessades en profunditzar podeu trobar més informació a www.elfigaro.net o bé
demanant més informació a l’Ajuntament de Figaró – Montmany.
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Òrgans i Espais del procés.

Procés Pressupostos Participatius.
En el procés dels pressupostos participatius, tal i com es reflexa en el
reglament de participació ciutadana del municipi, podran participar totes
les persones majors de 16 anys inscrites al cens municipal o al registre de
participació ciutadana.
Ajuntament
Figaró Montmany

L’Ajuntament de Figaró – Montmany ha manifestat una clara
voluntat política per apostar per la participació ciutadana al
municipi promovent l’elaboració de part dels pressupostos
municipals amb la participació directa de entitats, associacions i
veïns/nes del municipi. L’Ajuntament és el principal promotor del
procés participatiu i té la responsabilitat de garantir un procés obert
i transparent.

Comissió
Permanent de
Participació
Ciutadana

La Comissió Permanent de Participació Ciutadana (CPPC) és l’òrgan
de coordinació dels processos de participació ciutadana del municipi
del Figaró. La Comissió Permanent de Participació Ciutadana, amb
la voluntat d’aconseguir el màxim acord polític i social, esta
formada per:
-

Un representant de cada candidatura presentada a les darreres
eleccions municipals i que hagi obtingut més d’un 3% dels vots.
L’Alcalde/essa.
El regidor de Participació Ciutadana.
3 representants de les entitats escollits per la Taula d’Entitats.
3 representants de la ciutadania.
Els tècnics que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, els
quals tindran veu però no vot.

La CPPC acorda la metodologia del procés de pressupostos
participatius, metodologia que ha de ser ratificada pel Ple
municipal. A més, la CPPC tindrà diferents funcions al llarg de les
fases dels pressupostos participatius, aquestes funcions es detallen
en la descripció de les fases del procés.

Consell de
Poble

Espai obert a tots i totes els ciutadans i ciutadanes de Figaró –
Montmany. Al llarg dels pressupostos participatius serà un espai
destinat a informar sobre el procés, presentar propostes, fomentar
el debat i avaluar el procés.

Grup Operatiu Es tracta d’una comissió sectorial de seguiment creada per la CPPC
amb l’objectiu de fer el seguiment més operatiu del procés de
de procés
pressupostos participatius, participant en la seva definició,
(GOP)
organització i dinamització del procés en el municipi.

El GOP es va crear a finals de l’any 2003 amb la funció de fer el
seguiment del diagnòstic participatiu elaborat al municipi,
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tanmateix el GOP té unes funcions determinades en cadascuna de
les fases del procés dels pressupostos participatius que es
detallaran més endavant.

Grup de
dinamització

Es tracta d’una comissió oberta a gent interessada en participar en
el pressupost participatiu col·laborant en la seva difusió al municipi,
organització d’activitats per donar a conèixer els pressupostos
participatius i contribuir a que cada vegada més figaronencs/ques
coneguin el procés i les seva possibilitat de prendre’n part.
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Límits, criteris i regles.

Pressupostos participatius 2005
El procés dels pressupostos participatius és un camí que necessàriament
requereix d’unes regles que, en el cas del Figaró, han estat presentades i
discutides al llarg de l’any 2004. Acceptem que aquestes són les regles
pels pressupostos participatius de l’any 2005, a finals d’aquest any
tindrem l’oportunitat de valorar com ha anat el procés i podrem aprendre
dels errors i els encerts, modificant les regles del procés si s’escau. A
continuació presentem els elements a considerar a l’hora de participar en
els pressupostos participatius.
Límits del pressupost municipal
El pressupost municipal del Figaró no és il·limitat, la despesa prevista per
a l’any 2004 ha estat al voltant d’un milió d’euros, 170 milions de les
antigues pessetes, on s’inclouen les despeses generals (personal, serveis i
altres) així com les despeses per àrees d’activitats (serveis personals,
medi ambient i participació, promoció econòmica i serveis urbans).
Hem de considerar que d’aquest milió d’euros, uns 600.000 euros, han
estat finançats pel propi Ajuntament, la resta, fins arribar al milió,
s’obtenen a partir de finançament extern (subvencions, convenis, etc.),
per tant són diners que l’Ajuntament no té garantits totalment any rere
any.
Davant el repte d’obrir un procés de participació ciutadana per l’elaboració
dels pressupostos municipals es fa necessari reflexionar sobre quina part
del pressupost municipal es pot sotmetre a debat participatiu, es a dir,
quines partides del pressupost municipal es poden destinar a l’execució de
les propostes d’inversió que es facin al llarg del procés (propostes que fan
els participants en el procés) i quines partides no es sotmeten a debat
participatiu per raons diverses (són despeses inevitables, despeses ja
compromeses, despeses que depenen de finançament extern, etc...).
Per tant no ha estat fàcil valorar econòmicament quina quantitat de diners
es podrien sotmetre a debat participatiu l’any 2005. Tot i les dificultats,
finalment, la decisió política presa ha estat destinar 100.000 euros de les
àrees de serveis personals, medi ambient i participació, promoció
econòmica i serveis urbans i territori; amb el condicionant que s’aprovi
almenys una proposta per cadascuna d’aquestes 4 àrees.
D’altra banda, també s’ha valorat la necessitat de garantir que les accions
de poc valor econòmic siguin tingudes en compte, doncs a l’hora de
comparar propostes es pot tendir a prioritzar les de més valor econòmic.
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Això podria conduir a que el resultat final estigui configurat per poques
accions de molt valor econòmic i que les de menys valor quedin fora. A
més, si es garanteix la presència d’accions de menys valor en el resultat
final, el nombre total de propostes aprovades també serà més gran.
Tenint en compte la disponibilitat de recursos econòmics (100.000 euros)
i les quatre àrees. S’han acordat les següents limitacions per assolir els
objectius abans plantejats:
-

Les propostes no podran ser superiors a 24.000 euros
En el resultat final hi haurà d’haver almenys una proposta per cada
àrea
En el resultat final no hi podrà haver més de quatre propostes que
superin els 15.000 euros.

S’estableix el límit de 24.000 euros per garantir la possibilitat que hi hagi
una proposta de gran magnitud per cada àrea sense esgotar la totalitat
dels recursos.
Com que és molt probable que hi hagi propostes de gran magnitud que
siguin inferiors als 24.000 euros, s’ha buscat un límit inferior que doni un
marge suficient com perquè amb quatre propostes de gran magnitud
restin suficients recursos per realitzar accions de menor cost. S’ha
considerat que els 15.000 euros era una xifra que podia ser el límit que
determinés les accions de gran magnitud.

Resumidament, el conjunt propostes que es podran fer al llarg del
procés participatiu no hauran de superar els 100.000 euros,
s’haurà d’aprovar almenys una proposta per cada àrea, cadascuna
de les propostes no serà superior a 24.000 euros i en el resultat
final no hi podrà haver més de 4 propostes de més de 15.000
euros.
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Tanmateix, en tots el pressupostos participatius es defineixen un seguit de
criteris que han de servir per filtrar les propostes, es a dir, criteris que ens
permeten descartar i acceptar les propostes que fa la ciutadania.
Criteris necessaris per acceptar
participatius (Criteris marc).

propostes

pels

pressupostos

S’han definit un total de sis criteris que han de servir per filtrar propostes i
descartar aquelles que no els compleixin, els criteris han estat definits a
partir del procés iniciat l’any 2003 – 2004.
Criteri de legalitat: Totes les propostes d’actuacions han de ser legals.
No s’acceptaran propostes que plategin actuacions il·legals.
Criteri de competències: Les propostes d’actuacions han de ser
competència de l’Ajuntament, competència municipal. Les propostes que
es facin han de poder ser assumides per les competències municipals, es
descartaran les propostes que siguin competència d’altres administracions.
Criteri econòmic: S’aplicaran els límits econòmics abans exposats a totes
les propostes i aquelles que no s’ajustin es descartaran. Les propostes no
podran superar els diners destinats pels pressupostos participatius de l’any
2005.
Criteri de viabilitat tècnica: Tanmateix totes les propostes es valoraran
tècnicament amb la voluntat de valorar si són viables, es a dir, que
tècnicament es poden realitzar.
Criteri d’insostenibilitat: No s’acceptaran en cap cas propostes que
plategin accions insostenibles, entenent que és insostenible qualsevol acció
que comprometi les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de
les generacions presents o futures.
Criteri d’exclusió social: No es podran fer propostes que plantegin
accions d’exclusió social.
Resumidament, totes les propostes que es recullin s’analitzaran per
tal d’aplicar els criteris que s’acaben de comentar (Criteris marc).
El resultat d’aquest anàlisi es farà públic i es donaran les
explicacions necessàries donant el màxim de transparència al
procés (consells de poble, fulls informatius, pàgina web).
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Totes les propostes que compleixin els criteris abans exposats passaran a
ser prioritzades per tal de determinar quines es portaran a terme en
primer lloc. A continuació presentem el criteris que ens ajudaran a fer
aquest exercici.
Criteris per prioritzar les propostes (criteris de valor afegit)
Entre parèntesis s’apunta el pes que tindran aquests criteris en la
priorització final.
Criteri de necessitats bàsiques (5%): A l’hora de prioritzar les
propostes es tindran pressents les necessitats bàsiques de la població del
Figaró. Entenem per necessitats bàsiques: salut, treball, habitatge o
educació. Si la proposta compleix aquest criteri sumarà 5 punts sobre
cent, i si no el compleix no en sumarà cap.
Criteri nombre de persones que es beneficien (5%): La priorització
final tindrà en compte el nombre de possibles beneficiaris de les propostes
presentades. Si es beneficia tota la població de Figaró-Montmany i altres
usuaris (visitants, turistes, benefici supramunicipal...) aleshores la
proposta sumarà 5 punts sobre cent; si beneficia la totalitat de la població
de Figaró-Montmany aleshores sumarà 3 punts i si beneficia només una
part de la població de Figaró-Montmany, aleshores no en sumarà cap.
Criteri estratègic (15%): Les propostes que superin els criteris marc
seran valorades segons la seva adequació a la visió de futur que s’ha
consensuat participativament a partir de l’elaboració de l’Agenda 21 i el
taller participatiu Com ens imaginem el futur del Figaró?. Si la proposta
compleix aquest criteri sumarà 15 punts sobre cent, i si no el compleix no
en sumarà cap.
Criteri votació popular (75%): El criteri més important a l’hora de
prioritzar les propostes serà el de la votació popular, és a dir, totes les
propostes que passin els criteris marc seran sotmeses a la votació directa
dels figaronecs/ques. Cada ciutadà/na amb dret a participació podrà votar
un màxim de 6 propostes sobre el total de propostes que hagin superat
els criteris marc. La votació serà individual i secreta i tots els vots tindran
el mateix valor. Els vots que obtingui cada proposta es traduiran a una
escala de 0 a 75, de tal manera que si una proposta ha estat votada per
tots els ciutadans que han exercit el seu dret a vot, aquesta proposta
obtindrà 75 punts.
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Procediment i límits en la priorització
Per tal de definir les propostes que finalment seran executades cal aplicar
els criteris de priorització i a la vegada cal complir les diferents limitacions
abans esmentades.
Sumant les puntuacions dels 4 criteris de valor afegit per a cada proposta
obtindrem un llistat de totes les propostes ordenades per ordre de
prioritat en base als quatre criteris i els seus respectius pesos.
Un cop s’hagi obtingut aquest llistat, es seleccionarà per a cada àrea la
proposta que hagi obtingut una major puntuació. D’aquesta manera
s’obtindran les quatre primeres propostes. A partir d’aquí s’aniran
seleccionant la resta de propostes seguint l’ordre de puntuació fins a
assolir la suma de 100.000 euros. En aquest procés s’aniran descartant
aquelles propostes valorades en una quantitat superior a la diferència
entre 100.000 euros i el valor total de les propostes seleccionades fins al
moment. A més, un cop hagin estat seleccionades quatre propostes de
més de 15.000 euros, es descartaran aquelles propostes que, a partir
d’aquest moment, superin aquesta quantitat.

Concloent, aquestes són les regles proposades pels pressupostos
participatius. L’Ajuntament del Figaró conjuntament amb la Comissió
Permanent de Participació Ciutadana garantiran l’aplicació dels criteris.
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Fase 1: Inici del procés.

Presentació dels pressupostos participatius.
Gener – Febrer 2005
Què farem?

Facilitar informació, presentar el procés dels pressupostos
participatius al municipi.

Quina
informació?

Presentació política dels pressupostos participatius, per
què apostem per la participació de ciutadans i ciutadanes en
l’elaboració de part del pressupost municipal? (voluntat
política).
Principis – valors del procés: humilitat, simplicitat,
promoció de la ciutadania activa, innovació i procés educatiu
(els pressupostos participatius com una escola de participació
ciutadana).
Les regles del joc per aquest any. Explicació de la part del
pressupost que es posarà a debat participatiu, quin tipus de
propostes es poden fer (àrees del pressupost municipal que
es posaran a debat), criteris que han de complir totes les
propostes i criteris per prioritzar.
Organització del procés. Fases del procés:
a. Elaboració, presentació i recull de propostes.
b. Aplicació dels criteris marc a les propostes recollides i
valoració econòmica de les propostes que els compleixin.
c. Priorització de les propostes a partir dels criteris de valor
afegit.
d. Presentació dels resultats finals del procés i avaluació.
e. Seguiment de les propostes a executar a l’any 2006.
Com puc participar? Explicació sobre com es pot participar
en el procés.
a. Informant del procés a veïns i veïnes.
b. Fent una proposta individual (amb l’ajut de la fitxa per
l’elaboració de propostes).
c. Fent una proposta com entitat (amb l’ajut de la fitxa per
l’elaboració de propostes).
d. Votant les propostes (sondeig popular) per la priorització
de les propostes.
e. Assistint als tallers formatius que s’organitzaran al llarg
del procés (anunciar la data per el primer taller: com puc
fer una proposta?)
f. Participant en el grup de dinamització: ajudant en
l’organització de les assemblees, organitzant activitats
populars per fer difusió dels pressupostos participatius.
g. Participant en el Grup operatiu de procés (cada 15 dies).
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Com ho
farem?

Edició del díptic - tríptic explicatiu del procés amb la
informació abans comentada.
Edició del cartell anunciant la convocatòria del consell de
poble on es farà la presentació dels pressupostos
participatius.
Facilitant informació a l’horari d’atenció a la secretaria de
l’Ajuntament per dubtes i preguntes.
Primera Carta Informativa a totes les llars del municipi
amb el díptic - tríptic, la convocatòria pel primer consell de
poble on es farà la presentació formal del procés (*aquest
any aprofitarem per elaborar el taller “com ens imaginem el
futur del Figaró?” per tant podem aprofitar per incorporar el
programa de la Jornada de treball).
Convocatòria Primer Consell de poble, 13 de febrer.
Lliurament als comerços i serveis públics del tríptic per
repartir a la gent.
Penjar la informació a la pàgina www.elfigaro.net.
Reunió explicativa a la Taula d’entitats
Informació sobre el procés al Full Informatiu del mes de
gener.
Altres possibilitats a valorar.
-

Qui ho farà?

Concert Jove per informar específicament al col·lectiu
jove (el concert seria organitzat pels joves del grup de
dinamització). És necessari valorar el pressupost.
Altres accions que siguin proposades pel grup de
dinamització (megafonia, pregó dels pressupostos,
etc...).

CPPC
- Presentació voluntat política, límits i criteris
pressupost participatiu.
- Enviament de les cartes a les llars del Figaró,

del

Ajuntament
- Actualització de la informació www.elfigaro.net,
- Còpies dels tríptics i cartells.
GOP
- Seguiment del procés i corresponsabilització en
l’organització del consell de poble, difusió del procés,
etc..
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Grup de dinamització
- Dinamització del procés (informació, difusió)
- Concert Jove, megafonia, pregó, ...
Equip Universitat Autònoma:
- Edició del contingut pel tríptic informatiu. Disseny del
tríptic.
- Dinamització del consell de poble.
- Lliurament dels tríptics als comerços i serveis públics,
amb col·laboració de voluntaris del grup de dinamització.
- Organització del taller de prospectiva amb col·laboració
amb la comissió de l’Agenda 21 (amb la voluntat de fer
confluir el dos processos).

Instruments
necessaris.

Díptic – tríptic explicatiu dels pressupostos participatius.
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Fase 2: Fem propostes.

Elaboració i recull de les propostes.
Febrer - Abril 2005
Què farem?

En aquesta fase s’obrirà el període per la presentació de
propostes a incorporar en el pressupost participatiu.
Per aquest primer any de pressupostos participatius s’han
establert un màxim de dues propostes per persona i dues per
entitat.
Les propostes es presentaran amb l’ajuda d’un fitxa per la
seva elaboració, per tant les persones i/o entitats que vulguin
presentar una proposta hauran d’omplir la fitxa de proposta i
lliurar-la en els espais destinats a la recollida de propostes
(consell de poble, Ajuntament, elfigaro.net).

Com ho
farem?

Elaboració de les propostes
Segona carta a les llars del municipi
Totes les llars hauran rebut el tríptic explicatiu dels
pressupostos participatius, hi haurà un gruix de persones
informades directament en el primer consell de poble, les
entitats hauran tingut temps per passar la informació als seus
associats i el boca – orella entenem que també farà la seva
contribució a la difusió del procés participatiu.
Ara bé, si volem fer una proposta pels pressupostos
participatius de l’any 2006 és molt important tenir
consciència sobre l’estat present del municipi (debilitats i
fortaleses) així com les propostes pel seu desenvolupament
futur, de manera que podrem ajustar la nostre proposta a
les necessitats i oportunitats del municipi.
La feina feta l’any passat amb el diagnòstic participatiu del
municipi i les conclusions que s’obtinguin en el taller
participatiu “com ens imaginem el futur del municipi?”
ens poden facilitar informació rellevant per tal de definir
quines propostes fem en el pressupost participatiu. Es
proposa enviar una segona carta a totes les llars del
municipi amb fotocòpies del resum del diagnòstic participatiu,
incorporant al document les principals conclusions del taller
“com ens imaginem el futur del Figaró?, dues fitxes per fer
propostes i la convocatòria pel segon consell de poble.
El debat familiar.
Els
processos
participatius,
en
general,
promouen
principalment la participació de la gent que és propera a les
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entitats; al Figaró volem innovar promovent la participació
de les famílies i/o persones que tenen fills a l’escola del
municipi i no necessàriament tenen vinculació amb el teixit
associatiu.
En el cas de les famílies o persones que tenen fills/es a
l’escola CEIP Montmany, a més a més de rebre la segona
carta, rebran de mans dels seus fills/es un petit qüestionari
que facilitarà el debat a la llar per tal d’imaginar, i proposar si
es vol, amb què es podrien invertir els diners dels
pressupostos participatius.
Taller de formació: Com puc fer una proposta pels
pressupostos participatius?
L’equip de la Universitat Autònoma organitzarà un taller
formatiu per la gent que necessiti un cop de mà a l’hora
d’elaborar una proposta.
Presentació i recull de les propostes
Es poden recollir les fitxes de propostes a través dels
següents mecanismes:
-

Lliurament en l’horari d’atenció de l’Ajuntament.
Correu tradicional i web.
Punts de recollida en comerços – bars.
Debat familiar, escola CEIP Montmany.
Taller de formació: Com puc fer una proposta pels
pressupostos participatius?

La data límit per a presentar propostes serà a mitjans d’abril.
Les propostes hauran d’incorporar el nom de la persona o
entitat que les fa, el DNI (en el cas de propostes de
ciutadans/es) i un telèfon de contacte.
Agrupació i primer anàlisi de les propostes
Conforme es vagin rebent les propostes es penjaran a la
pàgina web i es començarà l’anàlisi d’aquestes amb
l’objectiu de poder agrupar les propostes que són similars i
descartar les que compleixin els mínims requisits (fitxes no
correctament omplertes, etc...). També s’aprofitarà per
agrupar-les per àrees.

Qui ho farà?

CPPC
- Enviament de les cartes a les llars del Figaró
- Validació de la fitxa i del debat familiar
14
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Ajuntament
- Recull de totes les propostes i actualització de la pàgina
web.
- Primer anàlisi de les propostes rebudes, amb
col·laboració amb l’equip de l’UAB i el GOP.
Equip Universitat Autònoma:
- Organització i elaboració del taller formatiu.
- Elaboració de la informació - resums a enviar a les llars.
- Dinamització del segon consell de poble amb
col·laboració del grup de dinamització dels pressupostos
participatius.
- Recull de les propostes lliurades als comerços i serveis
públics, amb col·laboració de voluntaris del grup de
dinamització.
- Organització del debat familiar conjuntament amb el
GOP.
- Agrupació i Primer anàlisi de les propostes conjuntament
amb el GOP.
GOP
- Seguiment del procés i corresponsabilització en
l’organització del segon consell de poble, organització del
debat familiar i el primer anàlisi de les propostes que es
vagin rebent.
Grup de dinamització
- Dinamització
del
dinamització).

Instruments
necessaris

procés

(informació,

difusió

i

Model de fitxa per elaborar les propostes.
Model de qüestionari per al debat familiar.
Resums del diagnòstic participatiu i les conclusions del taller
de prospectiva.
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Fase 3: Aplicació dels Criteris marc i Valoració Econòmica.
Filtrat i valoració econòmica de les propostes.
Abril-Maig 2005
Què farem?

En aquesta fase aplicarem els criteris que han de complir totes
les propostes (criteris marc) i aquelles que els incorporin
continuaran endavant en el procés i seran valorades
econòmicament, la resta seran descartades.

Com ho
farem?

Aplicació dels criteris marc a les propostes rebudes.
(Ajuntament + UAB + CPPC).
-

Criteri de Legalitat.
Criteri de Competències.
Criteri viabilitat tècnica.
Insostenibilitat.
Exclusió social.

Valoració Econòmica de les propostes que superin els
criteris filtre.
(Ajuntament).
Devolució del resultat d’aquest primer filtrat per fer el
sondeig popular, com?
-

-

-

Qui ho farà?

Carta a tots els ciutadans amb dret a participar, segons
el reglament de participació, amb les propostes que
compleixen els criteris marc, la valoració econòmica i un
qüestionari per votar-les (sondeig popular).
Segon Consell de poble al maig: informació i defensa
per part dels seus promotors de les propostes que han
superat el filtre dels criteris marc. Justificació de les que
no l’han superat. No canviar ni incorporar noves
propostes (transparència del procés) S’informarà de com
elaborar el qüestionari.
Actualitzar la informació de la Web.
Informació del procés al Full Informatiu del mes d’abril

CPPC
- Enviament de les cartes a les llars del Figaró.
- Aplicació dels criteris marc sobre totes les propostes
recollides.
- Validació del qüestionari (butlleta del sondeig popular)
Ajuntament
- Valoració Econòmica de les propostes que acompleixin els
criteris marc.
- Actualització de la pàgina web.
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GOP
- Seguiment
del procés
i corresponsabilització
en
l’organització del segon consell de poble. Seguiment del
resultat de l’anàlisi de les propostes i dels diferents
materials informatius desenvolupats.
Grup de dinamització
- Dinamització
del
procés
(informació,
difusió
i
dinamització). Elaboració del full informatiu dels PP
(número 2)
Equip Universitat Autònoma:
- Elaboració del model de qüestionari per desenvolupar el
sondeig popular.
- Dinamització del tercer consell de poble amb col·laboració
del grup de dinamització dels pressupostos participatius.
- Seguiment del resultat de l’anàlisi de les propostes
recollides i col·laboració amb l’edició dels material
informatius.

Instruments
necessaris

Model de Qüestionari amb les propostes filtrades per fer la
priorització (sondeig popular).
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Fase 4: Priorització de les propostes

Aplicació dels criteris de valor afegit i sondeig popular.
Maig - Juliol 2005
Què farem?

En aquesta fase del procés es prioritzaran les propostes per
decidir quines propostes es faran a l’any 2006, suposant que el
nombre total de propostes superi la capacitat d’inversió del
Pressupost Municipal destinat als Pressupostos Participatius.

Com ho
farem?

Aplicació dels criteris de valor afegit a les propostes que
es rebin
(Comissió Permanent de Participació Ciutadana).
-

Necessitats bàsiques. (5%)
Nombre de persones que es beneficien. (5%)
Adequació a la visió estratègica del municipi. (15%)

Sondeig Popular de les propostes. (75%)
Tots els ciutadans del Figaró amb dret a participar segons el
reglament de participació ciutadana del Figaró - Montmany. La
butlleta de votació es presentarà a l’Ajuntament amb el DNI del
votant i el personal de l’Ajuntament en farà el control.
Es podrà votar des de que s’enviïn les butlletes fins una data
límit que es fixarà al mes de juliol.
Selecció de les propostes definitives en base a l’ordre de
prioritats obtinguts i els límits de seleccionar almenys una
proposta per àrea i de no seleccionar més de 4 propostes que
superin els 15.000 euros (CPPC)
Devolució del resultats de l’aplicació dels criteris de
valor afegit i la valoració – votació popular, com?
-

Qui ho farà?

Tercer Consell de poble al setembre: S’informarà dels
resultats i de com s’hi ha arribat, puntuació dels diferents
criteris (aquest Consell es realitzarà a la Fase 5).
Punts d’informació: Comerços, serveis públics.
Web
Informació dels resultats al Full informatiu del juliol

Ajuntament
- Recollida de les votacions populars.
CPPC
- Aplicació dels criteris de valor afegit a les propostes.
- Anàlisi de la votació popular sobre les propostes.
- Elaboració de l’informe final amb les propostes
incorporar en el pressupost municipal de l’any 2006.
18
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Equip Universitat Autònoma:
- Suport en l’anàlisi dels criteris de valor afegit.
- Edició de la plantilla per que la CPPC valori les propostes
segons els criteris de valor afegit.
- Seguiment del resultat de l’anàlisi de les propostes
recollides i edició dels material informatius
GOP
- Seguiment del procés i del resultat de l’anàlisi de les
propostes
i
dels
diferents
materials
informatius
desenvolupats.
Grup de dinamització
- Dinamització
del
procés
(informació,
dinamització). Elaboració del full informatiu.

Instruments
necessaris

difusió

i

Plantilla de valoració de les propostes, instrument per facilitar
la tasca de la CPPC a l’hora de valorar els criteris de valor
afegit en les propostes.
Full de càlcul per introduir les puntuacions dels criteris de valor
afegit de les propostes.
Document amb la publicació dels resultats. (Full informatiu)
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Fase 5: Presentació de Resultats, Tancament i Avaluació

Avaluació del primer any de Procés de Pressupostos Participatius
Setembre 2005
Què farem?

En aquest fase del procés es farà la presentació pública dels
resultats obtinguts en aquest primer any de pressupostos
participatius i avaluarem les diferents fases i moments viscuts
en el Procés, per incorporar les modificacions pensant en el
Procés de Pressupostos Participatius de l’any 2006.

Com ho
farem?

Tercer Consell de Poble al setembre per presentar els
resultats definitius de les propostes que han resultat escollides
per formar part de la inversió de l’Ajuntament per al 2006, a
més s’avaluaran els diferents moments i instruments emprats
durant tot el procés. Modificacions metodològiques de cara a
l’any següent.
Publicació de la informació a la web del Figaró.
Full Informatiu d’octubre presentant els resultats del Consell
de Poble d’avaluació del procés, amb especial referència a les
modificacions metodològiques de cara a l’any següent.
Edició d’altres materials.

Qui ho farà?

Tots els participants en el Procés de Pressupostos
participatius, (Ajuntament, CPPC, GOP, Grup de
Dinamització i tots el Figaronencs/ques).
Equip Universitat Autònoma:
- Dinamització del cinquè consell de poble amb col·laboració
del grup de dinamització dels pressupostos participatius.
- Elaboració de l’informe final del procés amb les
aportacions del procés de avaluació.
GOP
- Seguiment
del procés
i corresponsabilització
en
l’organització del tercer consell de poble. Seguiment del
resultat de l’anàlisi de les propostes i dels diferents
materials informatius desenvolupats.
Grup de dinamització
- Dinamització
del
dinamització).

Instruments
necessaris

Informe Final
(Setembre)

del

procés

Procés

de

(informació,

Pressupostos

difusió

i

participatius
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