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PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS 2018-2019

FASES DEL PROCÉS 2018-2019

Fase de presentació de propostes
del 2 al 31 de maig de 2018
Fase de validació
de l’1 de juny al 15 d’octubre de 2018
Fase de votació
del 16 al 31 d’octubre de 2018
Fase de planificació i execució
a partir de novembre 2018 i al llarg del 2019

MONTCADA PARTICIPA

L’Ajuntament de Montcada i Reixac
inicia la segona edició del projecte de
Pressupostos participatius. La ciutadania podrà intervenir de nou i decidir a quines actuacions i projectes es
destinaran 250.000 euros de la partida
d’inversions del pressupost municipal
2019.
En aquesta segona edició s’ha intentat corregir tots aquells aspectes que
l’avaluació de la primera experiència ha
demostrat que podien ser millorables,
fent un pas endavant en la qualitat del
procés.
Les principals novetats que s’incorporen són:
• El procés serà biennal (2018-2019)
per tal d’incrementar el terminis, especialment el destinat a la fase de
valoració tècnica de les propostes
• Les entitats sense finalitat de lucre
inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats també podran presentar
propostes
• Es limita el pressupost màxim de
cada proposta a 50.000 euros
• S’introdueix un nou pas en el procés
de registre a la plataforma Montcada
Participa que consisteix en introduir
una clau que la persona o entitat rebrà via SMS al seu telèfon mòbil

Participa i digues la teva!

Com participar?
Per facilitar la participació de la ciutadania, l’any 2017 es va posar en funcionament la plataforma Montcada Participa (participa.montcada.cat).
La plataforma permet que es puguin
presentar de forma senzilla les propostes i decidir de manera directa, mitjançant la votació de la ciutadania, en
quins projectes s’invertiran els 250.000
euros del pressupost municipal.

Qui pot presentar propostes?
• Persones amb 16 anys o més empadronades a Montcada i Reixac com
a mínim un mes abans de l’inici del
procés participatiu
• Entitats sense finalitat de lucre inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
• Persones no empadronades a
Montcada i Reixac, però que tinguin
alguna relació administrativa amb el
municipi (per exemple els comerciants i industrials)

Fases del procés
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Del 2 al 31 de maig de 2018
• Per presentar propostes, les persones o entitats s’han de registrar
a la plataforma aportant el nom i
cognoms, telèfon mòbil, DNI/NIE/NIF
i correu electrònic.
• Cada persona pot presentar un màxim de tres propostes.
• Les propostes hauran de ser concretes i viables des del punt de vista
tècnic, legal, urbanístic i econòmic i
de competència municipal. En cas de
dubte, es pot demanar assessorament a oac@montcada.org.
• Per facilitar al màxim la participació i
arribar al conjunt de la ciutadania, les
propostes també es podran presentar
presencialment en els punts habilitats
per a aquest procés:
- Ajuntament de Montcada i Reixac
(Av. de la Unitat, 6)
- Centre Cívic Can Cuiàs
(Geranis, s/n)
- Centre Cívic La Ribera (Llevant, 10)

Qui pot votar?

- Centre Cívic l’Alzina (Núria, 73)

• Podran votar només les persones
amb 16 anys o més empadronades
en el municipi com a mínim un mes
abans de l’inici de les votacions.

- Casa de la Vila (Major, 32)
- Casal de Gent Gran Casa de la Mina
(Av. Unitat, s/n – Parc de les Aigües)
- Espai Cultural Kursaal (Masia, 39)

VALORACIÓ I VALIDACIÓ
De l’1 de juny al 15 d’octubre de 2018
El grup motor i la comissió tècnica valoraran les propostes presentades i
validaran aquelles que compleixin els
requisits exigits a les Bases. Les propostes validades passaran a la fase de
votació.
VOTACIONS
Del 16 al 31 d’octubre de 2018
Les votacions es podran fer de forma
telemàtica mitjançant la plataforma
Montcada Participa. Per votar cal estar
registrat a la plataforma.
També es podrà votar de forma presencial a l’Ajuntament.
PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ
Al llarg de 2018 i 2019
Finalment, s’elaborarà una llista amb les
votacions obtingudes per totes les propostes, ordenades de major a menor
nombre de vots. Per ordre de llista, s’escolliran les propostes guanyadores fins a
esgotar la quantitat de 250.000 euros.
Les propostes aprovades per la ciutadania seran incloses en la planificació d’actuacions municipals per a
l’any 2019.
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