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1. Descripció del projecte
Seguint el Pla de Participació Ciutadana que s'ha impulsat l'any 2018 i a través dels
òrgans de participació que s'han creat (per exemple, pel procés de decisió de
l'Ordenança de convivència ciutadana: consell del poble, grups de treball sectorial,
etc.), es dissenyaran els PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS al municipi.
Per fer això, caldrà crear una Comissió de Participació Ciutadana integrada per
representants dels veïns i veïnes –grups polítics del Ple i grups de treball sectorial–
que tingui la funció de supervisar els processos participatius dinamitzats des de l'Àrea
de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Brunyola. Paral·lelament, caldrà
determinar el valor de la partida que se sotmet a participació popular, establint uns
objectius de participació a curt i mitjà termini, per tal d'anar implementant
gradualment aquesta política pública.
D'altra banda, caldrà establir un codi ètic de participació (per exemple: interès públic,
no discriminació, etc.) i dissenyar el procés que acabarà per determinar quins són les
propostes finals que se sotmeten a votació entre els veïns del municipi. Aquest procés
de disseny de la política mateixa, caldrà que sigui supervisat també per l'esmentada
comissió de participació ciutadana, alhora que caldrà tenir en compte els principis
d'informació pública, transparència i retorn a la població, de tots aquells estudis
tècnics i jurídics que hagin permès dilucidar la viabilitat o no de les propostes
presentades al llarg del procés participatiu.
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L'objectiu, doncs, seria el disseny i l'impuls d'aquesta política participativa durant el
curs 2018-2019, de cara a obtenir el resultat final el desembre del 2019.
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2. Els òrgans de participación
El projecte dels pressupostos participatius municipals té l’objectiu de consolidar el Pla
de Participació engegat l’any 2018 a través del procés participatiu sobre l’ordenança
de convivencia ciutadana.
Els òrgans específics que s’han creat per aquest fi i que es volen consolidar són:

a) Els Grups de Treball Sectorial
Els Grups de Treball Sectorial (GTS) inclouen diversos grups socials del municipi que,
per les seves característiques especifiques, tenen una activitat més intensa en la vida
diària del poble o bé poden presentar més dificultats per poder participar en una
reunió de veïns, fent valer uns interessos propis del seu grup social.
Aquests GTS són, d’una banda, la gent gran (+65 anys) i la gent jove (16-40 anys) que
es reuniran de manera presencial. D’altra banda, tenim els GTS de la pagesia, els
negocis (restaurants, botigues, empreses, etc.) i les entitats (entitats culturals,
d’esports, etc.) que tenen uns interessos específics, independentment de la seva edat i
que, a més, tenen una activitat més intensa a la vida diària del municipi. En aquest cas,
se’ls farà arribar un qüestionari d’opinió als representants de les entitats, del negoci o
al titular de l’explotació agrària.

D’altra banda, els membres del CP que no estiguin inscrits a GTS rebran formularis
d’opinió perquè puguin tenir paraula pròpia durant les fases prèvies del procés.
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El Consell del Poble (CP) té un caràcter plenari i una funció consultiva i d’audiència
pública. Es reunirà quan l’Àrea de Participació Ciutadana el convoqui per passar
comptes sobre el procés participatiu.
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b) El Consell del Poble
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3. Fases del procés
- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Disseny i organització de la comissió formada per representants dels grups polítics del
Ple Municipal i per representants dels diferents grups de treball sectorial: joves, gent
gran, pagesia, entitats i negocis.

CALENDARI: octubre-novembre de 2018
Pressupost: 600€ (en concepte de treball de disseny, trobades presencials i estudi
tècnic i jurídic)

- DISSENY DEL PROCÉS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Determinar la partida a curt i mitjà termini, codi ètic, fases del procés, etc.

CALENDARI: desembre de 2018

Reunió informativa per explicar com funcionen els pressupostos municipals i butlletins
informatius amb aquesta mateixa finalitat, juntament amb la informació pertinent al
procés participatiu.

CALENDARI: gener de 2019
Pressuposts: 600€ (en concepte de butlletins informatius i altre material imprès)

- REUNIONS AMB ELS VEÏNS, BUIDATGE I ESTUDI TÈCNIC I JURÍDIC:
Es realitzaran reunions de grups sectorials i formularis d'opinió per identificar les
prioritats del municipi, tot concretant propostes que seran sotmeses a un estudi
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- INFORMACIÓ PÚBLICA:
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Pressupost: 600€ (en concepte de treball de disseny, trobades presencials i estudi
tècnic i jurídic)
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tècnic, jurídic i pressupostari, fent el retorn a la població i sota la supervisió de la
Comissió de Participació Ciutadana, de manera que es puguin sotmetre a votació
popular aquelles propostes viables i s'esculli la més votada.

CALENDARI: març-maig de 2019
Pressupost: 1200€ (en concepte de treball de disseny, trobades presencials i estudi
tècnic i jurídic)

- DIFUSIÓ DE LES PROPOSTES:
Reunió informativa per presentar el catàleg de propostes pels pressupostos
participatius 2019, explicant detalladament en què consisteixen, el pressupost que
impliquen i la seva justificació segons l’interès general.

CALENDARI: juny de 2019
Pressuposts: 600€ (en concepte de butlletins informatius i altre material imprès)

- VOTACIÓ DE PROPOSTES I APROVACIÓ AL PLE MUNICIPAL:

CALENDARI: setembre-desembre 2019
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Pressuposts: inclòs als estudis tècnics i jurídics en el disseny del procés i en el material
informatiu imprès.
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Se sotmetran a votació les diferents propostes a través de mitjans telemàtics o
presencials, a partir de la supervisió de la Comissió de Participació Ciutadana.

