PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
DE MATARÓ 2022-2023

Servei d’Estratègia i Governança
Secció de Governança
Març de 2022

ANTECEDENTS,
perquè i des de quan fem Pressupostos Participatius a Mataró
Des del 2001 a 2016 procés participatiu sobre el Pla d’Actuació
Municipal
2016 Proposta de resolució al Ple aprovada per tots els regidors/es
2017 Elaboració proposta tècnica de prova pilot de Pressupostos
Participatius i debat en el marc de la Comissió Especial d’Organització
2017 Pressupostos Participatius (Pressupost 2018)
2018 Pressupostos Participatius (Pressupost 2019)
2020-2021 Pressupostos Participatius (suspesos – traspàs pressupost a
Taula de Reconstrucció Social i Econòmic)

Dades generals del procés (1)
Quin import s’hi destina?

1.500.000 euros

Sobre quin capítol?

VI (inversions)

Quin abast?

Ciutat de Mataró

Qui hi pot participar?

Ciutadans/es majors de 16 anys
Consells municipals de participació

Què cal fer per participar?

Donar-se d’alta a la plataforma digital amb les
dades personals

Com es pot participar?

Presentant propostes
Donant suport a propostes
Votant propostes validades

Dades generals del procés (2)

Quines etapes
té el procés?

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definició del procés
Aportació de propostes
Validació tècnica i política
Recollida de suports
Valoració i quantificació tècnica de les propostes
Priorització per part del Consell de Ciutat
Exposició pública i votació ciutadana de les propostes validades
Retorn i execució de les propostes escollides per la ciutadania

Fase de Propostes
Quantes propostes es
poden fer?

2 per cada consell municipal (específicament de l'àmbit de
treball sectorial o territorial)
2 per cada ciutadà/na a títol individual (també els no
empadronats a la ciutat)

Com presenten les
propostes?

Plataforma digital

Quina informació ha de
tenir la proposta?

Dades de la persona o Consell que fa la proposta
Títol de la proposta
Descripció
Àmbit
Abast territorial (Ciutat o barri)

Fase de Validació
Qui valida les
propostes?

L’Equip tècnic i el Govern municipal
•
•
•

Amb quins
criteris ho
valoren els
tècnics i
polítics?

•
•

•
•
•
•

Ser un projecte d’abast de ciutat
Ser de competència municipal
No contradir els plans aprovats (en especial el Pla de Mandat
2019-2023)
Ser realitzables tècnicament
Ser viables econòmicament, d’acord amb el pressupost
d’inversions assignat i la limitació econòmica per proposta
(mínim 50.000€ i màxim 750.000 €)
Respectar el marc jurídic i legal existent
Ser considerada una inversió (Capítol VI)
El cost que el projecte pugui generar per a pressupostos futurs
sigui assumible
Que no siguin una competència essencial de l’Ajuntament

Fase de suports
Quines propostes necessiten
suports?

75 suports mínims per a cada proposta a títol
individual
Les propostes dels consells no necessiten
suports

Quants suports es poden donar?

Cada ciutadà/na pot donar un màxim de 5
suports

Qui pot fer suports?

Ciutadans majors de 16 anys empadronats a la
ciutat

Fase de priorització
Propostes
prioritzades:

El Consell de Ciutat prioritza totes les propostes que han
superat la valoració tècnica i la fase de suports

Quines propostes
prioritza el Consell
de Ciutat?

Totes les propostes validades dels Consells Municipals i un
màxim de 20 propostes presentades a títol individual validades

Amb quins criteris
ho prioritzarà el
Consell de Ciutat?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perspectiva global de ciutat
Equilibri territorial i sectorial
Nombre de població beneficiada
Impacte del projecte en la comunitat
Impacte positiu sobre grups desafavorits i vulnerables
Impacte de gènere
Necessitat de l’actuació en termes socials i ambientals
Facilitat d’execució
Respon a necessitats postpandèmia Covid-19

Fase de votació
Quantes propostes es posen a
votació?

Les 18 prioritzades (12 Consells Municipals i 6
Ciutadania)

Qui pot votar?

Persones més grans de 16 anys empadronades
a Mataró

Com puc votar?

A la plataforma on-line

Quantes propostes puc votar?

Tantes fins un màxim de 1.500.000 € i un
mínim de 1.050.000 €

Com s’escullen les propostes
guanyadores?

Ordenades per nombre de vots fins a exhaurir
els 1.500.000 euros

CALENDARI (2022)
De gener a març

Etapa 0. Preparació

Del 29 de març al 13 d’abril

Etapa 1. Campanya informativa i presentació de
propostes

Del 19 d’abril al 2 de maig

Etapa 2. Validació tècnica i política de les propostes

Del 3 al 9 de maig

Aclariments i concreció de propostes rebutjades

Del 17 al 31 de maig

Etapa 3. Recollida de suports

De l’3 de Juny al 15 de juliol

Etapa 4. Validació i quantificació tècnica de les propostes

2a quinzena de setembre

Etapa 5. Priorització de les propostes validades per part
del Consell de Ciutat

Del 19 d’octubre a l’9 de
novembre

Etapa 6. Exposició pública i votació ciutadana de les
propostes prioritzades

Novembre

Etapa 7. Retorn de les propostes escollides i inici de
l’execució

SUPORT A LA CIUTADANIA
Fase de PROPOSTA:
• 14 estades amb punt d’informació amb dos informadors/es amb tablets
Fase de SUPORT:
• 13 estades amb punt d’informació amb dos informadors/es amb tablets.

Fase de VOTACIÓ:
• 30 estades amb punt d’informació amb quatre informadors/es amb tablets.
• Dia de la votació. Esdeveniment festiu emmarcat dins el període de votació amb
actes per incentivar-la.

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ
La imatge

