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ESPECIAL PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
El passat 4 de març es va aprovar el nou reglament de participació popular. En
aquest reglament es recull que una part dels pressupostos municipals de Mieres es
decidiran via participació ciutadana. Amb aquesta voluntat, l’Ajuntament ha iniciat els
passos per tal que, ja aquest any, puguem tenir pressupostos participatius.

L’AJUNTAMENT INFORMA

BREU RESUM DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ POPULAR
El reglament de participació ens diu com ens organitzarem per assegurar la
implicació de tots els veïns i veïnes de Mieres en la política municipal. Per tal que
això sigui així, ens dotarem dels següents instruments i mecanismes de participació:
•

Consell de poble: òrgan de coordinació dels processos de participació. Té una
vigència de quatre anys. Les decisions del Consell de poble es prendran, sempre
que sigui possible, per consens entre tots els seus membres. Està format per:
• Totes les persones elegides com a membres del consistori.
• 1 representant de cada una de les entitats de Mieres que estant inscrites al Registre
Municipal d’associacions.
• El jutge/sa de Pau.
• 2 representants del poble. Que han de presentar candidatura, en el cas que hi hagi
més de 2 candidatures s’escolliran per sorteig. De renovació obligatòria cada 4 anys
• els tècnics que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, els quals tindran veu
però no vot.

Recordeu que teniu fins al dia 26 de maig per a presentar-vos per
optar a ser un dels dos representants al Consell de poble!
Les funcions del Consell de poble són:
•
•
•
•
•

Coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana.
Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius.
Preparar la documentació dels temes que se sotmetin a participació ciutadana.
Difondre els resultats dels processos participatius.
Organitzar el procés d’informació i reflexió previ a la celebració d’una Assemblea de
Poble, una consulta popular, una Audiència Pública o altres mecanismes de
participació ciutadana.

•

Assembla de poble: obert al conjunt del poble i les entitats. Es convoca per
carta. El presideix el consell de poble. La presa de decisió de l’assemblea serà
d’aplicació directa quan siguin aprovades per ⅔ dels assistents.

•

Consulta popular: l’Ajuntament només pot convocar una consulta a petició
d’una iniciativa del ple, del consell de poble, de l’assemblea o per petició
ciutadana (amb un mínim del 15% de signatures dels ciutadans majors de 16
anys). Poden participar-hi tots els ciutadans majors de 16 anys que estiguin
inscrits al Registre de Participació Ciutadana. Es podran fer un màxim de 4
consultes per any. El resultat serà d’aplicació directe si la participació supera el
25%. Caldrà una audiència pública prèvia a fi de facilitar el màxim la informació.

•

Audiència pública: acta de lliure concurrència. Poden ser informatives o de
proposta d’acords. Es poden convocar per iniciativa del ple, del consell de poble
o per petició ciutadana.

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

Registres de participació:

L’AJUNTAMENT INFORMA

• Registre de Participació Ciutadana: totes les persones majors de 16 anys inscrites
al padró més aquelles persones que es vulguin inscriure voluntàriament i acreditin
tenir alguna vinculació amb el poble.
• Registre Municipal d’Associacions: totes les associacions del municipi que vulguin
ser al registre.

Un dels àmbits d’aplicació del reglament de participació ciutadana és el Pla anual de
participació dels pressupostos participatius.

PLA ANUAL DE PARTICIPACIÓ
És el nom que rep el procés dels pressupostos participatius. Hi podran participar
totes les persones majors de 16 anys inscrites al registre de participació ciutadana.
L’Ajuntament és el principal promotor del procés participatiu i té la responsabilitat de
garantir un procés obert i transparent.
El Pla anual de participació necessàriament requereix unes regles:
• Límits del pressupost municipal: El pressupost municipal no és il·limitat, hem de
tenir en compte que en el pressupost s’hi inclouen les despeses generals (personal,
serveis i altres) així com les despeses per àrees d’activitats (culturals, benestar social,
medi ambient, urbanisme…). Hem de considerar a més que una part dels diners del
pressupost s’obtenen a partir de finançament extern i són diners que l’Ajuntament no
té garantits totalment any rere any. Per tant, no és fàcil valorar econòmicament quina
quantitat de diners es podrien sotmetre a debat participatiu. Tot i les dificultats,
finalment, la decisió política presa, per aquest any 2016 ha estat destinar 23.485,94
euros (un 48% del total de les despeses en inversions).
• Les propostes no podran ser superiors a 50% dels diners destinats al Pla Anual de
Participació: s’ha valorat la necessitat de garantir que les accions de poc valor
econòmic siguin tingudes en compte, ja que a l’hora de comparar propostes es pot
tendir a prioritzar les de més valor econòmic. Això podria conduir a què el resultat final
estigui configurat per poques accions de molt valor econòmic i que les de menys valor
quedin fora. A més, si es garanteix la presència d’accions de menys valor en el
resultat final, el nombre total de propostes aprovades també serà més gran.

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.

Totes les propostes que es recullin s’analitzaran per tal d’aplicar els criteris que
s’acaben de comentar. El resultat d’aquest anàlisi es farà públic i es donaran les
explicacions necessàries donant el màxim de transparència al procés.

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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COM I ON PRESENTAR LES PROPOSTES?

L’AJUNTAMENT INFORMA

Aquest any s’han establert un màxim de dues propostes per persona i dues per
entitat. Les persones que vulguin presentar propostes hauran d’estar inscrites al
registre de participació ciutadana. Així mateix, les entitats que vulguin participar-hi
hauran d’estar inscrites al registre municipal d’associacions.
Les propostes es presentaran amb l’ajuda de la fitxa que us adjuntem. Les
persones i/o entitats que vulguin presentar una proposta hauran d’omplir-la i lliurar-la
a la secretaria de l’Ajuntament.
Cada una de les propostes presentades no pot ser superior a 11.743 euros (el 50%
dels diners destinats al Pla Anual de Participació).
El termini per a presentar propostes és del 6 al 22 de maig en horari d’atenció al
públic o bé a la bústia de l’Ajuntament.

I DESPRÉS?
Del 22 de maig al 3 de juny s’analitzaran les propostes per tal que complexin amb els
6 criteris d’acceptació.
El 3 de juny es convocarà el Consell de poble per tal d’acabar de validar les
propostes, és a dir, serà el Consell de poble l’encarregat de decidir quines seran les
propostes que finalment se sotmetran a votació popular.
Del 13 al 26 es podrà fer campanya per les diferents propostes presentades i el dia
18 es farà una audiència pública on qui vulgui podrà exposar la seva proposta. Cada
persona rebrà a casa una carta informant de les diferents propostes i amb la butlleta
per poder anar a votar.
Finalment, el 26 de juny, es farà la consulta popular on cada vilatà i vilatana podrà
escollir aquella proposta o propostes que desitgi que l’Ajuntament dugui a terme. La
consulta tindrà lloc al dispensari, de 9 del matí a 8 del vespre.

COM ES VOTEN LES PROPOSTES?
Es podran escollir des d'una sola proposta a tantes propostes com es vulgui mentre
la suma dels seus pressupostos no sobrepassi el pressupost total.

Exemple:
Proposta A - 10.347 euros
Proposta B - 9.500 euros
Proposta C - 7.080 euros
Proposta D - 4.756 euros
Proposta E – 1.954 euros
Proposta F - 628 euros

Algunes opcions vàlides:
A+B+E
A+C+D+F
B+C+D+E
A+E+F
B

Podeu consultar aquest butlletí i més informació sobre els plens a www.mieres.cat
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QUÈ ES NECESSITA PER VOTAR?

L’AJUNTAMENT INFORMA

•
•
•

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. Per poder participar a la
consulta del 26 de juny caldrà inscriure's abans del dia 3 de juny.

QUAN TINDREM ELS RESULTATS?
Les propostes definitives seran seleccionades per part del Consell de poble basantse en l’ordre de prioritats obtinguts i els límits econòmics establerts. Aquest Consell
de poble es convocarà pel dia 1 de juliol. Es difondran els resultats finals al butlletí
que es repartirà a partir d’aquella data.
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