GUIA DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022-2023 DE
L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

1. Preàmbul
L’Ajuntament de Premià de Mar inicia la quarta edició dels Pressupostos Participatius, un procés
participatiu innovador, vinculat al pressupost municipal mitjançant el qual la ciutadania fa
propostes i decideix el destí de 500.000 euros del pressupost municipal dels anys 2022 i 2023.
El pressupost participatiu permet proposar projectes, inversions i accions que poden millorar el
poble en qualsevol àmbit: Cultura i esports, Civisme i bon veïnatge, Medi ambient i sostenibilitat,
Activitat econòmica, Persones, Urbanisme i espai públic, Comunicació i Participació.
L’Ajuntament continua avançant perquè Premià de Mar sigui un municipi participatiu, obert al
diàleg i a la col·laboració. Amb aquest projecte, l’Ajuntament fa una aposta per la transparència,
la participació i la col·laboració ciutadana, promovent la implicació de la ciutadania en els
assumptes públics, afavorir la inclusió i la cohesió social. En aquesta edició es vol garantir una
participació diversa i plural per recollir els interessos i necessitats de tots els premianencs i
premianenques.
L’objectiu principal dels Pressupostos Participatius és implicar la ciutadania en la presa de
decisions sobre el destí d’una part del pressupost municipal. S’hi associen altres objectius
específics:
-

Fomentar la participació ciutadana i garantir una participació inclusiva, obrint diversos
canals que permetin la participació de tota la ciutadania.
Generar major transparència i eficiència en la gestió municipal.
Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar les
actuacions.
Ajustar la despesa municipal a les necessitats i prioritats de la ciutadania.
Avançar en la cultura democràtica de la ciutadania i de l’ajuntament.

2. Objectiu
Amb aquesta guia es vol regular el procediment que cal seguir per portar a terme el Pressupost
Participatiu de Premià de Mar, com l’eina que permet a la ciutadania decidir el destí de 500.000
euros del pressupost municipal dels anys 2022 i 2023 (els 500.000€ es repartiran entre els 2
anys).
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3. Dotació i distribució econòmica de les propostes
La dotació econòmica reservada per als pressupostos participatius és de 500.000 euros
distribuïts de la manera següent:
300.000 euros per a propostes grans
200.000 euros per a propostes mitjanes i petites
Les propostes presentades hauran de tenir una visió de ciutat i han de generar un impacte al
conjunt del territori municipal per resoldre una necessitat concreta.
La ciutadania votarà per escollir un mínim de 2 projectes grans i 4 projectes mitjans i petits.
Projectes grans : de 50.001 a 150.000 €
Projectes mitjans i petits: menys de 50.000 €

4. Criteris tècnics que han de complir les propostes
Es poden proposar projectes, inversions i accions que poden millorar el poble en qualsevol
àmbit: Cultura i esports, Civisme i bon veïnatge, Medi ambient i sostenibilitat, Activitat
econòmica, Persones, Urbanisme i espai públic, Comunicació i participació.
Les propostes presentades han de ser clares i concretes i han de complir els següents criteris:
-

-

No ha de superar els 150.000 €.
Han de ser de competència municipal. L’execució de les proposta ha de ser de competència
i gestió municipal. Aquelles que siguin competències d’altres administracions, no formaran
part del llistat de votació.
Han de ser legals. Les propostes ciutadanes no han de ser contràries a cap normativa ni al
bé comú (drets humans i fonamentals).
Han de ser viables. No hi ha d’haver cap impediment que les faci inviables.
Han de poder-se executar dins els anys 2022-2023.

S’unificaran les propostes si aquestes estan repetides o són molt similars. Si alguna proposta és
excessivament genèrica i no és possible quantificar-la, es podrà proposar la seva exclusió.
Si es presenta algun projecte que l’Ajuntament ja estigui desenvolupant o tingui previst executar
a molt curt termini, s’exclourà.

5. Estructura del procés
El procés de Pressupostos Participatius s’estructura en tres grans moments:
-

Entrada de propostes.
Debat, reelaboració i priorització de les propostes.
Votació de les propostes.
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El procés s’organitza segons les fases següents:
1. Fase 0. Disseny del model de Pressupostos Participatius. Febrer-Març
2. Fase 1. Difusió del procés i presentació de propostes. Del 22 de març a l’11 d’abril
3. Fase 2. Debat ciutadà i valoració tècnica
a. Valoració tècnica I. Abril-Juny
b. Tallers de propostes. Segona quinzena de juny
c. Valoració tècnica II. Juliol-Octubre
4. Fase 3. Votació de les propostes. octubre-novembre (2 setmanes)
5. Fase 4. Retorn i avaluació dels resultats. Novembre-Desembre
6. Fase 5. Execució dels projectes i seguiment. 2022-2023
Les dates indicades en aquesta guia podran ser modificades per l’Ajuntament de Premià de Mar,
mitjançant una comunicació prèvia a través dels canals municipals establerts, en cas que sigui
d’interès públic, de necessitat o que tinguin lloc circumstàncies sobrevingudes.

6. Qui hi pot participar
En la fase 1 de presentació de propostes:
Totes les persones empadronades a Premià de Mar majors de 16 anys (incloses totes les
persones que facin els 16 anys el 2021), o les entitats del municipi poden presentar fins a 3
propostes per als pressupostos participatius a través de la plataforma Decidim
(decidim.pdm.cat). En el cas de les entitats, cal especificar el nom en el procediment d’entrada
de propostes.
En la fase 2 de debat i valoració de propostes:
Les persones i/o entitats que hagin presentat alguna proposta poden participar en els Tallers de
propostes per àmbits amb l’objectiu de debatre-les i prioritzar les que aniran a votació.
En la fase 3 de votació de les propostes:
Les persones empadronades a Premià de Mar majors de 16 anys (incloses totes les persones que
facin els 16 anys el 2021) podran votar els projectes presentats. Cada persona pot votar diferents
propostes de dos llistats fins exhaurir el límit establert per als projectes grans i fins a exhaurir el
límit establert per als projectes mitjans i petits.

7. Òrgans del procés
7.1.

Grup Motor dels Pressupostos Participatius

El Grup Motor té un paper fonamental en el procés de Pressupostos Participatius, incideix en
totes les fases i fa el seguiment del procés. Està format per un grup de veïns i veïnes del municipi.
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El Grup Motor es reunirà almenys cinc vegades durant el procés participatiu i sempre que ho
consideri necessari:
-

Consensuar i aprovar la Guia dels Pressupostos Participatius.
Rebre i valorar el primer informe valoració tècnica de les propostes (tractament de dades,
fusió per similitud, classificació per àmbits temàtics, validació a partir de criteris).
Assistir i participar als Tallers de debat i priorització de propostes temàtics.
Validació prèvia de les propostes que passen a la fase de votació.
Un cop finalitzat el període de votacions, avaluar el procés participatiu i fer seguiment de
l’execució dels projectes, juntament amb les persones proposants.

7.2.

Equip tècnic de Pressupostos Participatius

Està format per personal tècnic de participació ciutadana i de comunicació de i les àrees de
l’Ajuntament relacionades amb les temàtiques de les propostes. En la Fase 3 és l’encarregat
d’avaluar la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de les propostes presentades per la
ciutadania, a partir dels criteris definits en aquesta guia.

8. Desenvolupament del procés participatiu per fases
Fase 1. Difusió del procés i presentació de propostes
En aquesta fase, es presenta públicament el procés dels Pressupostos Participatius, i s’inicia la
campanya informativa per difondre els seus objectius i els canals de participació entre la
ciutadania. La campanya de difusió inclou tríptic, cartells, vídeo, decidim.pdm.cat, punts
d’informació itinerants a l’espai públic i reunions informatives i d’elaboració de propostes.
L’objectiu de les reunions informatives és incentivar la participació i que aquesta sigui el màxim
de diversa i inclusiva, arribant a diferents col·lectius.
Nota: Els punts d’informació itinerants estan subjectes a l'evolució de la pandèmia de la COVID-19 i les
restriccions que es puguin establir. En cas de suspensió o canvis s’informarà a les xarxes socials municipals.

Període presentació de propostes: Tindrà una durada de tres setmanes.
Qui pot presentar una proposta? Totes les persones empadronades a Premià de Mar majors de
16 anys (incloses totes les persones que facin els 16 anys el 2021). Les propostes es poden
presentar de forma individual, en grup, amb una associació o col·lectiu, grup de classe, família,
etc. S’admetran fins a 3 propostes per persona i/o entitat.
Quines propostes es poden presentar?
Es poden presentar dos tipus de propostes:
Propostes grans: amb un cost d’entre 50.001 € i 150.000 €
Propostes mitjanes o petites: amb un pressupost de fins a 50.000 €
On presentar la proposta? Les propostes s’han de presentar en format digital a
decidim.pdm.cat.
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Fase 2. Debat i valoració de les propostes
I.
En aquesta fase, l’Equip Tècnic recull, valida, agrupa propostes per similitud i organitza per
temàtiques les propostes presentades per la ciutadania, a partir dels criteris establerts a l’article
4 d’aquesta Guia.
Aquesta primera valoració tècnica es presenta i es contrasta amb el Grup Motor i posteriorment
queda reflectida al web dels Pressupostos Participatius on s’explica a cada proposta si ha estat
acceptada o no i en el cas que no sigui acceptada, els motius.
II.
En segon lloc es desenvolupen Tallers de Propostes temàtics per debatre, re-elaborar i prioritzar
les propostes d’àmbits similars de manera col·lectiva i consensuada. Es convocarà a les persones
proposants de les propostes i als membres del Grup Motor. El treball col·lectiu per definir i
seleccionar les propostes de cada Taller es farà seguint els principis de:
Visió de ciutat i equilibri territorial
Inclusió social i diversitat
Sostenibilitat ambiental i equitat social i de gènere
Nombre de necessitats satisfetes
Impacte en la població afectada
Facilitat d’execució
Durabilitat dels projectes d’inversió
Cada Taller de Propostes conclou amb una relació de propostes (grans i mitjanes-petites)
prioritzades. El nombre de propostes a prioritzar el determinarà el Grup Motor abans de la
convocatòria dels tallers, en funció del nombre i temàtica de les propostes presentades i tenint
en compte que es votarà a partir d’un llistat d’un màxim 30 propostes (entre propostes grans i
propostes petites).
Els Tallers poden comptar amb la presència de personal tècnic de l’Ajuntament per si sorgeixen
dubtes tècnics, amb veu però sense vot.
III.
Posteriorment, l’Equip Tècnic fa la valoració final de les propostes grans i propostes petites que
aniran a votació.
El Grup Motor valida les propostes que passen a la fase de votació. En cas d’observar
inadequacions, el Grup Motor pot proposar modificacions sempre i quan no desvirtuïn de
manera substancial les propostes.
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Fase 3. Votació de les propostes
En aquesta fase es presenten públicament les propostes grans i les propostes mitjanes-petites
prioritzades (que en total no poden superar les 30 propostes) i se celebra la votació per escollir
els projectes que es finançaran amb els Pressupostos Participatius.
Poden votar totes les persones empadronats al municipi majors de 16 anys (incloses totes les
persones que facin els 16 anys el 2021).
S’obre un període de votació de quinze dies que anirà acompanyat d’una campanya de
comunicació per incentivar el vot i d’accions dinamitzadores de vot.
La votació serà telemàtica a través de la plataforma digital decidim.pdm.cat. S’establiran punts
presencials de votació assistida.

La ciutadania votarà per escollir un mínim de 2 projectes grans i 4 projectes mitjans i petits.
Cada persona pot votar diferents propostes de dos llistats fins exhaurir el límit establert per a
les dues categories de projectes. Es votaran per separat els projectes grans i els petits i mitjans.

Fase 4. Retorn i avaluació dels resultats
Un cop finalitzades les votacions, es farà el retorn dels resultats i el Grup Motor avaluarà el
procés participatiu i exposarà millores de cara a properes edicions.

Fase 5. Execució dels projectes i seguiment
L’Ajuntament es compromet a incorporar en els pressupostos municipals les propostes més
votades, per tal que es puguin realitzar durant el 2022-2023.
El Grup Motor participarà en el seguiment de l’execució dels projectes seleccionats.

9. Informació
Tota la informació sobre el procés, la resposta a preguntes freqüents, així com el sistema per
resoldre temes tècnics vinculats a la plataforma de participació digital es poden trobar a
decidim.pdm.cat i a premiademar.cat.
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