Preguntes freqüents

Qui pot fer propostes?
Qualsevol persona empadronada a Premià de Mar i tingui més de 16 anys o els faci
aquest 2021 pot presentar un màxim de 3 propostes.

On es poden fer les propostes?
Es poden presentar a decidim.pdm.cat .

Què puc proposar?
La dotació econòmica reservada per al pressupost participatiu és de 500.000 euros
distribuïts de la manera següent:
300.000 euros per a propostes grans (de 50.001 a 150.000 €)
200.000 euros per a propostes mitjanes i petites (menys de 50.000 €)
Qualsevol persona o entitat podrà proposar aquells projectes que consideri positius
per a Premià de Mar i que vol que l’Ajuntament tiri endavant.
Com més clara i concreta sigui l’explicació de la teva proposta, més fàcil serà que
l’Ajuntament l’avaluï adequadament, que passi a la fase de votació i que la
ciutadania la voti.
A més a més...
 No ha de superar els 150.000 €.
 Ha de ser de competència municipal.
 L’execució de la proposta ha de ser de competència i gestió municipal.
Aquelles que siguin competències d’altres administracions, no formaran part
del llistat de votació.
 L’execució de la proposta ha de ser de competència i gestió municipal.
Aquelles que siguin competències d’altres administracions, no formaran part
del llistat de votació.

 Ha de ser legal.
La proposta ciutadana no ha de ser contrària a cap normativa ni al bé comú
(drets humans i fonamentals).
 Ha de ser viable.
No hi ha d’haver cap impediment que la faci inviable.
 Ha 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 del llistat de votació.
 Si es presenta algun projecte que l’Ajuntament ja estigui desenvolupant o
tingui previst executar a molt curt termini, s’exclourà.
Quantes propostes passaran a la fase de votació?
La ciutadania podrà votar entre un màxim de 30 propostes, repartides entre
propostes grans i mitjanes o petites. Prèviament, totes les persones i/o entitats
que hagin presentat alguna proposta podran participar en els Tallers de propostes
per àmbits que es faran amb l’objectiu de debatre-les i prioritzar les 30 que aniran
a votació.
Qui podrà votar?
Qualsevol persona empadronada a Premià de Mar i tingui més de 16 anys o els faci
aquest 2021.
Com i quan es votarà?
Les votacions es faran a la tardor del 2021 a través de la plataforma
decidim.pdm.cat.
Com s'escullen les propostes guanyadores?
Les propostes més votades seran les guanyadores. Hi haurà un mínim de 2
projectes grans i 4 de mitjans o petits guanyadors.
Quan s'executaran les propostes guanyadores?
Les propostes guanyadores s’hauran d’executar entre els anys 2022 i 2023.

