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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019
El dijous 25 de gener es va reunir la Comissió de Pressupostos Participatius (formada pels mateixos
membres de l’any 2018) per tal d'establir de manera consensuada els passos a seguir per tal de dur
a terme el procés de Pressupostos Participatius 2019.
Aquest procés té per objectiu que les persones majors d’edat empadronades a Anglès i les Entitats
registrades al nostre Registre d’Entitats, puguin aportar propostes d’inversió per incloure al
pressupost municipal del 2019 i que sigui la Ciutadania qui esculli, d'entre totes les propostes
presentades, quines es duran a terme.
La quantitat prevista per posar a votació és 150.000 €.
Presentació i Validació de les propostes
El període de presentació de propostes serà del 26 de gener al 28 de febrer.
La Comissió dels Pressupostos Participatius serà l'encarregada de validar que les propostes
presentades s'ajustin als criteris fixats. Només passaran la fase d’avaluació les propostes que
compleixin tots els requisits establerts.
Les propostes validades per la Comissió seran traslladades als tècnics municipals competents en
l'àmbit a que facin referencia i aquests avaluaran que siguin realitzables des del punt de vista tècnic,
econòmic i jurídic.
En cas que el resultat de l’elecció signifiqui més d’una inversió en un mateix edifici/ubicació només
es realitzarà la més votada.
La Consulta Ciutadana
Un cop superada aquesta fase de validació la comissió de Pressupostos Participatius farà la
selecció de les Propostes Finalistes. Feta la selecció aquesta es farà pública i es convocarà a tota
la població a una sessió de presentació de les propostes, exposada cadascuna d’elles per la
persona/Entitat que l’hagi presentada.
La votació es realitzarà durant el període 28 de Maig al 16 de Juny, els matins a l'Ajuntament i les
tardes i dissabte al matí a la Biblioteca. Podran votar les persones empadronades a Angles i majors
d’edat al dia 31 de desembre de 2018.
L'equip de Govern incorporarà les inversions guanyadores als pressupostos municipals 2019.
Requisits de les propostes
Els requisits que han de complir les propostes són els següents:
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• Han de ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. Una inversió és un bé
inventariable que és permanent en el temps.
• Han de ser competència de l’Ajuntament.
• Han de ser propostes que afectin l’àmbit municipal, i no pas els municipis veïns.
• Han de donar resposta a una necessitat concreta.
• Han de complir la normativa vigent que les reguli, segons la temàtica de la proposta.
• Han de ser viables tècnicament.
• Han de ser iniciatives concretes i valorables econòmicament.
• No poden tenir un cost superior als 50.000 € (IVA inclòs)
• Cada persona o entitat del municipi podrà presentar com a màxim 5 propostes de projectes.
• Es poden presentar propostes que hagin estat presentades en anteriors anys i no hagin estat
aprovades pels Pressupostos del Ple municipal.
• Les propostes presentades no poden comprometre exercicis pressupostaris futurs.
• Han de ser propostes que no provoquin exclusió social.
• Han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere.
• Han de ser propostes sostenibles i amb visió de vila.
• Totes les propostes que es presentin han d’anar acompanyades de les dades identificatives del
ciutadà/Entitat que les realitza.
• Totes les propostes han d’estar presentades dins el termini establert que s’especifica en el
calendari.
• Es podran unificar propostes, si la Comissió de Pressupostos Participatius i/o els Serveis tècnics
ho consideren oportú.
• No poden ser inversions ja previstes en les decisions de govern.
• Les propostes que es facin no poder ser actuacions de manteniment que ja s’estiguin duent a
terme, despeses obligatòries per part de l’Ajuntament, plans d’ajuts ja existents, no poden fer
referència a subvencions que s’atorguen.

El Regidor d’Economia, Hisenda i Patrimoni,
Sr. David Bohigas Vilalta

Anglès, 25 de gener de 2018
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