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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MONTBRIÓ DEL CAMP (2019)
Dades generals del procés
Quin import s’hi destina?

30.000 euros (IVA Inclòs)

Sobre quins capítols?

II (Despeses en béns, serveis i transferències corrents)
VI (inversions reals)
Vila de Montbrió del Camp

Quin abast?
Qui hi pot participar?

Com es pot participar?

Totes les persones empadronades a Montbrió del Camp amb
anterioritat a l’1 de setembre de 2018 i amb 16 anys fets al
llarg de l’any en curs
Presentant propostes
Votant propostes validades
Formant part del Consell de la Vila (votació final presencial)

Qui valida el procés?

Equip de govern
Comissió tècnica

Quines etapes té el procés?

0. Validació i definició del procés
1. Aportació de propostes
2. Valoració de la viabilitat de les propostes
3. Presentació i votació de les propostes validades
4. Presentació de resultats i votació final

Aportació de propostes
Com es presenten les
propostes?

Es presentaran mitjançant la butlleta de propostes que
trobareu en els punts de recollida de les propostes i/o que
es repartiran pel municipi.
Enviant un correu electrònic amb la proposta, nom i DNI a:
pparticipatiu@montbriodelcamp.cat

Quina informació ha de tenir
la proposta?

Dades de la persona (nom, cognoms i DNI)
Títol i descripció de la proposta

Quantes propostes es poden
fer?

No hi ha límit de propostes per persona

A on es presenten les
propostes?

En unes urnes que trobareu a:
- En els punts de recollida de propostes itinerants
- A les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al
públic
- A la biblioteca en horari d’obertura
Enviant un correu electrònic amb la proposta, nom i DNI a:
pparticipatiu@montbriodelcamp.cat
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Lloc i dates dels punts
itinerants de recollida de
propostes.
En quin període es poden
presentar propostes?

10 novembre, 12h-14h, Plaça de Catalunya
11 novembre, 12h-14h, Plaça de la Vila
17 novembre, 12h-14h, Capelleta
18 novembre, 12h-14h, Plaça de Sant Antoni
Del 10 de novembre al 19 de novembre de 2018 fins a les 20
h.

Valoració de la viabilitat i validació de les propostes
Qui valida les propostes?
Comissió tècnica
Amb quins criteris de
- Ser un projecte d’abast del municipi
valoració ?
- Ser de competència municipal
- Ser realitzables tècnicament
- Ser viables econòmicament, d’acord amb el
pressupost assignat i la limitació econòmica per
proposta (màxim 30.000 €)
- Respectar el marc jurídic i legal existent
Quan es valoren les
propostes?

Valoració del 12 al 30 de novembre

Presentació i votació de les propostes validades
Com es presenten les
propostes validades?

Es presentaran en una butlleta a on hi haurà totes les
propostes validades i valorades econòmicament amb unes
caselles per a poder-les votar
Com es farà la difusió?
Les butlletes es repartiran pel municipi i es deixaran en els
punts de les votacions.
Difusió a través d’internet i les xarxes socials
Qui pot votar?
Totes les persones empadronades a Montbrió del Camp amb
anterioritat a l’1 de setembre de 2018 i amb 16 anys fets al
llarg de l’any en curs
Quantes propostes es podran Cada persona podrà votar un màxim de 3 propostes que es
votar?
marcaran en la butlleta de votació.
A on es pot votar?
En les urnes que estaran a les oficines de l’ajuntament i a la
biblioteca DR. Marc Ribas i Massó en horaris d’atenció al
públic.
Quan es pot votar?
Es podrà votar des del 4 al 12 de desembre fins a les 20 h.
Selecció de les propostes
S’escolliran les 10 propostes més votades, en cas que no
finalistes.
esgotin el pressupost s’escolliran les propostes successives
fins a esgotar el pressupost. Aquestes propostes finalistes es
presentaran i es votaran en la jornada participativa del
consell de la vila.
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Presentació de resultats i votació final
Com es presenten els
resultats preliminars?
Què és el Consell de la Vila?

Mitjançant una jornada participativa del Consell de la Vila

El Consell de la Vila és un òrgan participatiu que debatrà i
votarà les propostes finalistes
Totes les persones empadronades a Montbrió del Camp amb
Qui pot formar part del
anterioritat a l’1 de setembre de 2018 i amb 16 anys fets al
consell de la vila?
llarg de l’any en curs i que vulgui participar en la fase final
dels pressupostos participatius.
La votació final es farà al Consell de la Vila a on es
Com serà la votació final ?
presentaran les propostes finalistes i s’hauran d’escollir la
quantitat de propostes que la suma dels seus imports no
superi l’import destinat (30.000 €). La votació serà dinàmica
i participativa.
Casa de cultura a la sala polivalent (Cinema nou)
Lloc del Consell de la Vila?
Data a determinar en funció dels esdeveniments, ja es
Quan serà el Consell de la
comunicarà.
Vila?
Es realitzarà a principis de l’any 2019 a traves de les
Comunicació de les
propostes que s’incorporaran cartelleres d’informació municipal i a traves d’internet i les
xarxes socials.
al pressupost 2019

