PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
2018
SESSIÓ 04/03/2017

Què és el pressupost?
• Pressupost ordinari
– És un dels instruments més importants que han d'aprovar cada
un dels governs locals anualment, per donar resposta a les
necessitats de la vila, a partir d’una distribució equilibrada dels
recursos econòmics i financers.
– En el pressupost municipal s'han de veure reflectides quines
seran les despeses i els ingressos de la corporació municipal al
llarg de l'exercici. És la despesa i els ingressos per al
funcionament del dia a dia de l’Ajuntament

• Pressupost no corrent
– És el pressupost de les inversions anuals

• Pressupost total
– És la suma de l’ordinari i del no corrent.

Què és el pressupost?
• Per aconseguir un pressupost equilibrat les despeses ordinàries han de
ser finançades amb ingressos ordinaris. I les inversions han de ser
finançades amb endeutament, recursos propis o subvencions
• Principis bàsics d’un pressupost
– Anualitat - Han de coincidir amb l’any natural.
– Unitat - Només hi ha un pressupost per a l’exercici.
– Universalitat - Han de contenir totes les despeses i ingressos de
l’administració.
– Equilibri - S’han d’aprovar sense dèficit inicial.
– Especialitat - Les despeses només poden destinar-se a allò que s’ha previst en
el pressupost.
– No afectació - Els recursos serveixen per satisfer un conjunt d’obligacions,
excepte les despeses amb ingressos afectats.
– Estabilitat - Ha de reflectir una situació d’equilibri o superàvit pressupostari.
– Transparència - Han de contenir la informació necessària per verificar el
compliment de la llei.

PRESSUPOST 2018
• Criteris utilitzats:
– Prudència en els ingressos
– Consideració exhaustiva de les despeses
– Contingència en el pressupost fruit de la política de
l’equip de Govern i de que s’ha de continuar complint el
PLA D’AJUST i el PLA ECONÒMIC FINANCER

• Objectius :
– Equilibri pressupostari
– Desenvolupar una organització que permeti millorar els
Serveis als Ciutadans i a les Entitats
– Millorar les xarxes de serveis, els immobles i parcs i
jardins del poble
– Continuar reduint la càrrega d’endeutament

PREVISIÓ PRESSUPOSTOS 2018

PREVISIÓ PRESSUPOSTOS 2018

INVERSIONS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS 2017
• INVERSIONS A ESCOLLIR PELS PRESENTS (1 DE LES
TRES OPCIONS): 82.000 €
– ENLLUMENAT PÚBLIC:
• Canvi a LED’s, per tal de reduïr costos energètics i
millorar l’impacte mediambiental

– CONDICIONAMENT POLIVALENT:
• Calefacció i Insonorització

– INVERSIONS EN LA MILLORA D’INSTAL·LACIONS:
•
•
•
•

Pompeu Fabra:
37.000 €
Piscina municipal: 20.000 €
Xarxa d’abastament d’aigua potable:
15.000 €
Rètols de promoció turística i econòmica: 10.000 €

INVERSIONS 2018
• INVERSIONS FIXADES PER L’EQUIP DE GOVERN:
– Derivades de Subvencions:
– Degut al Manteniment i Urgència:
• Petites inversions en: senyals de trànsit, jocs infantils,
biblioteca, mobiliari urbà, material mobiliari, equips i
programes informàtics, etc.
• Altres per definir

• INVERSIONS FIXADES PEL POBLE –
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018 –
150.000 € APROXIMADAMENT

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018
• 1. Objectiu:
– 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 2018 i que
aquestes siguin escollides per la Ciutadania.

• 2. Qui hi pot participar:
– Fase de Propostes:
• Les persones majors d’edat i les Entitats registrades al nostre Registre
Municipal d’Entitats

– Fase de Votacions:
• Les persones majors d’edat al dia 1 del mes en què es voti

• 3. Quantitat prevista estimativa:
– 150.000 €
– Els projectes podran ser d’un màxim de 50.000 € (IVA inclòs) per
projecte.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018

• 4. Òrgans que intervindran:
– 4.01. Comissió dels Pressupostos Participatius:
• Formada per un representant de cada grup Polític,
l’Alcaldessa, màxim de 5 representants de les Entitats que hi
vulguin participar, donant prioritat a les associacions de
veïns.
– I si hi ha més de 5 representants de les entitats, primer entraran
els representants de les associacions de veïns, i entre la resta es
promourà l’entesa entre ells i en cas de que no hi hagi entesa es
realitzarà sorteig entre els candidats.

– 4.02. Equip de Valoració Tècnica, Econòmica i
Jurídica:
• Estarà format pels tècnics municipals que es considerin
necessaris en funció de la temàtica dels diferents projectes
proposats.

Procés, esquema i calendari
• 5.01. Dissabte 18 de febrer, de 09:00 a 10:30: Es reuneixen els
representants de cada grup polític i l’Alcaldessa a l’Ajuntament per
tal d’establir els passos
• 5.02. Dissabte 4 de març, de 10:00 a 11:00 es realitza la Presentació
dels Pressupostos Participatius 2018, on s’exposa el funcionament
dels mateixos i es sol·liciten voluntaris per participar en la
Comissió dels Pressupostos Participatius
• 5.03. Del 4 de març al 10 de març, Presentació dels Candidats a
representants de la Comissió
• 5.04. Dissabte 11 de març, de 10:00 a 11:00 s’elegeixen els
membres de la Comissió dels Pressupostos Participatius 2018.
• 5.05. Del 11 de març al 10 d’abril es Recullen les Propostes de la
Ciutadania

Procés, esquema i calendari
• 5.06. De l’11 d’Abril al 28 d’Abril la Comissió fa una Selecció de les
Propostes Recollides i l’entrega a l’Equip de valoració, així com retorna el
resultat a la Ciutadania
• 5.07. Del 2 de maig al 16 de juny l’Equip de Valoració elabora els informes
sobre els projectes proposats i l’entrega a la Comissió
• 5.08. Del 17 de juny al 23 de juny la Comissió fa la Selecció de les
Propostes finalistes
• 5.09. Del 23 de juny al 22 de juliol es realitza la Promoció i Publicació de
les Propostes finalistes
• 5.10. Del 24 de juliol al 30 de setembre es realitza la Consulta Ciutadana
(1 o 2 setmanes per a votar)
• 5.11. Del 30/09/2017 al 31/12/2018 la Comissió fa el Seguiment del
desenvolupament del Resultat de la Votació Ciutadana

QUÈ ES POT PROPOSAR?

COM ES POT PROPOSAR?
• Presentant el Formulari a les oficines de l’Ajuntament
• Mitjançant la Web: som.angles.cat
Pressupost Participatiu 2018
Presenta aquí el teu suggeriment, proposta o projecte
*Proposta

*Motius

*Nom

i Cognoms

*Telèfon

de contacte

Correu electrònic

PER FORMAR PART DE LA COMISSIÓ
DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS:

• Enviar e-mail de sol·licitud a dbohigas@angles.cat
• Assistir a la reunió el proper dissabte 11 de març
de 2017 al procés d’elecció

MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ

