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ESPECIAL PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018

L’AJUNTAMENT INFORMA

Benvolguts veïns i veïnes, us informem que tornem a iniciar el procés dels
pressupostos participatius, aquest cop els de l’any 2018. Us recordem que en aquest
procés hi poden participar les persones majors de 16 anys inscrites en el Registre de
participació ciutadana (totes les persones que formen part del padró de Mieres ja
esteu automàticament inscrites).
Aquest any l’import destinat serà de 20.000 euros.

COM I ON PRESENTAR LES PROPOSTES?








Recordem que es poden presentar dues propostes per persona (que estiguin
inscrites en el registre de participació ciutadana) i dues per entitat (inscrites
en el registre municipal d’associacions).
Les propostes es presentaran amb l’ajuda de la fitxa que us adjuntem, i
també la podeu recollir a l’Ajuntament o baixar-la de la web del mateix
Ajuntament.
Cada una de les propostes presentades no pot ser superior a 10.000 euros (el
50% dels diners destinats al Pla Anual de Participació).
Aquest any, com a novetat, les propostes a títol individual, hauran de
comptar amb l'aval de tres persones més, per tal de fomentar el debat previ
a la presentació de la proposta. En el cas de les entitats no cal presentar cap
aval perquè la proposta ja prové d'un grup de persones.
També s'haurà d'explicar a quina necessitat respon la demanda.
Si podeu fer un càlcul del cost aproximat de la proposta, ho podeu posar a la
butlleta així com adjuntar un pressupost de l’actuació (opcional).

Criteris per acceptar les propostes:
 Criteri de legalitat: No s’acceptaran propostes que plantegin actuacions
il·legals.
 Criteri de competències: es descartaran les propostes que siguin competència
d’altres administracions.
 Criteri econòmic: S’aplicaran els límits econòmics abans exposats a totes les
propostes.
 Criteri de viabilitat tècnica: es valoraran tècnicament amb la voluntat de
valorar si són viables.
 Criteri de sostenibilitat: No s’acceptaran en cap cas propostes que plantegin
accions insostenibles.
 Criteri d’exclusió social: No es podran fer propostes que plantegin accions
d’exclusió social.
El termini per a presentar propostes és del 20 de novembre al 8 de gener de 2018:
 A les oficines municipals en horari d'atenció al públic.
 A la bústia de suggeriments de l'Ajuntament.
 Per internet, a través del correu electrònic: amieres@mieres.cat

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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I DESPRÉS?
El calendari previst i acordat en la darrera reunió del Consell de Poble és el següent:



L’AJUNTAMENT INFORMA






9 de gener al 16 de febrer: avaluació tècnica i econòmica de les propostes.
23 de febrer: Consell de Poble per validar les propostes que se sotmetran a
votació.
5 al 23 de març: campanya informativa sobre les propostes. Cada persona
rebrà a casa una carta informant de les diferents propostes i amb la butlleta
per poder anar a votar.
1 d'abril (consulta popular), 3,4,5 i 6 d'abril: votació de les propostes.
6 d'abril: Consell de Poble per validar oficialment les propostes triades per la
votació popular.

CALENDARI PROCÉS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

QUÈ ES NECESSITA PER VOTAR?
• Estar inscrit al registre de participació ciutadana (*)
• Portar un document acreditatiu (DNI, carnet de conduir...).
• Omplir la butlleta que haureu rebut per carta i que també trobareu a la mesa.
(*) Totes les persones que formen part del padró de Mieres estaran inscrites
automàticament al Registre de participació ciutadana. Les persones que no formin part del
padró però vulguin participar i inscriure’s al Registre de Participació ciutadana ho hauran de
fer a l’Ajuntament, mitjançant un formulari on s’acrediti una vinculació amb el poble.

Així doncs, us animem a fer-nos arribar abans del 8 de gener les vostres
propostes per tal d’iniciar el procés dels pressupostos participatius del
2018!

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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