SESSIÓ DE PRESENTACIÓ
Pressupostos Participatius
Benavent de Segrià, 3 de juny de 2022

Principals idees clau
• Obertura del govern municipal a la ciutadania.
• Canal de democràcia participativa.
• Corresponsabilitat.

Motivació política
❖ Participació ciutadana
❖ Pressupost Participatiu

• Intervenció directa dels veïns i les veïnes.
• Implicació ciutadana.
• Presa de decisions compartida.
• Co creació del municipi del futur.

Retiment de comptes
❖ Proposta guanyadora 2021

INGRESSOS
Capítol

Import

1. Impostos directes

524.500 €

2. Impostos indirectes

8.000 €

3. Taxes

128.600 €

4. Transferències corrents

508.457 €

5. Ingressos patrimonials

20.000 €

Transparència

7. Transferències de capital

❖ Pressupost Municipal 2022

TOTAL INGRESSOS

❖ Ingressos
❖ Despeses

195.693 €

1.385.250 €

DESPESES
Capítol

Import

1. Personal

310.200 €

2. Béns i serveis

726.000 €

4. Transferències corrents
5. Fons de contingència

6. Inversions reals

TOTAL INGRESSOS

21.050 €
1.000 €

327.000 €

1.385.250 €

Accions previstes
• Unir clavegueram urbanització Bellagio amb depuradora.
• Il·luminació pública de Av. Molí de l’oli.

• Canvi canonades fibrociment i vorera C/ La Portella.
• Piscines municipals.

Transparència
❖ Accions previstes 2022

• Pista de pàdel a la zona del poliesportiu.
• Parc de calistènia a la zona del poliesportiu.
• Instal·lació d’un punt de recàrrega per a cotxes elèctrics.

Validació
Juny - agost
Es realitzarà una validació tècnica i
econòmica de totes les propostes
recollides.

Difusió
Maig - Juny.
Bases del procés. Elaboració de la guia
i dels materials comunicatius. Sessió de
presentació incial.

Retorn i Avaluació
Setembre - octubre.
Es comunicaran els resultats de la
votació i es rendiran comptes.
S’avaluarà el procés realitzat.

Cronograma del procés
❖ Principals fases
❖ Dates clau

Fem Propostes
Del 3 al 19 de juny.
S’elaboraran i
es
recolliran
les
propostes dels ciutadans de Benavent.

Votacions
Del 12 al 25 de setembre.
Es votaran aquelles propostes que
hagin superat la fase de validació.

Materials disponibles
• Guia del procés.
• Tríptic.
• Formulari per fer propostes (en paper).
• Formulari per fer propostes (via telemàtica).

1. Fase de difusió

Canals informatius

❖ Materials disponibles
❖ Canals informatius
❖ Sessió de presentació
www.benaventdesegria.cat/pressupostos-participatius-2022
Sessió de presentació
• Informació relativa a les fases del procés.

• Informació relativa a la tipologia de propostes.

Calendari
Del 3 al 19 de juny
Participants

2. Fase de fem propostes

Tots els habitants de Benavent de Segrià majors de 16 anys i
empadronats al poble.

❖ Calendari
❖ Participants

Mecanismes de recollida

❖ Mecanismes de recollida

Dues vies:
• A través del formulari distribuït a les llars. Aquests formularis
hauran de ser retornats a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC).
• A través del formulari telemàtic que podreu trobar a la pàgina
web de l’ajuntament:
www.benaventdesegria.cat/pressupostos-participatius-2022

Actors
Equip de tècnics (Ajuntament + Ceres)
Criteris
• Que siguin legals.
• Que siguin viables tècnicament.

3. Fase de validació

• Que cada proposta no superi la quantitat de 20.000 €.

❖ Actors

• Que siguin sostenibles en el temps.

❖ Criteris

• Que siguin concretes i avaluables econòmicament.
• Que facin referència a inversions i no a serveis, millores en
els serveis o ajuts i subvencions.

• Que siguin competència directa de l'ajuntament.
• Que no comportin accions d'exclusió social.
• Que siguin del màxim gaudi per a tota la ciutadania.

• Que vagin acompanyades de les dades identificatives.

Calendari
Del 12 al 25 de setembre
Participants

4. Fase de votacions

Tots els habitants de Benavent de Segrià majors de 16 anys i
empadronats al poble.

❖ Calendari
❖ Participants

Mecanismes de votació

❖ Mecanismes de votació

Dues vies:
• A través de la butlleta de vot distribuïda a les llars. Aquestes
butlletes hauran de ser retornades a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC).
• A través de la plataforma de vot telemàtica que podreu trobar
a la pàgina web de l’ajuntament: www.benaventdesegria.cat

Resultat de les votacions
Es farà públic els vots de totes les propostes.
Proposta/es guanyadora/es
Tenint en compte els vots obtinguts i el límit del pressupost es
faran les combinacions possibles per exhaurir l’import.

5. Fase de retorn
❖ Resultat de les votacions

Índex de participació

❖ Proposta/es guanyadora/es

Es donarà a conèixer la participació a les diferents fases del
procés i es compararà amb l’obtinguda amb d’altres municipis.

❖ Índex de participació
❖ Valoració del procés

Valoració del procés
S’establiran mecanismes per tal d’avaluar el procés, per tal de
millorar-lo de cara a futures edicions.

Repetir una proposta
No suposa que tingui més probabilitats de sortir.
Només comptarà una vegada.
La resta seran considerades repetides.
Avaluables econòmicament

Aprenem a fer propostes

Implica cert grau de concreció.

❖ Consideracions bàsiques
Arreglar les voreres
malmeses del poble.

Arreglar les voreres
malmeses del carrer
Josep Pla.

Renovar el parc
infantil.

Substituir el gronxador i
posar terra de cautxú al
parc infantil del carrer…

NO

són inversions

• Subvencions i/o ajuts a entitats i particulars.
• Concessions de beques.
• Despeses de contractació de personal (ampliar servei de
neteja, seguretat, etc.)

Aprenem a fer propostes
❖ Consideracions bàsiques

• Subministrament d’aigua, electricitat o telefonia.
Reduir l’import de la
taxa de circulació als
vehicles elèctrics.

Crear una beca
excel·lència pels millors
estudiants de la ciutat.

Subvencionar la
reforma dels edificis en
pitjor estat del nucli.

Ampliar l’horari de la
llar infantil.

Contractar més personal
per la brigada de neteja, ja
que els carrers estan bruts.

Millorar la connexió a
Internet al conjunt del
poble.

SÍ

són inversions

• Noves infraestructures: senyalització, adequació de parcs i
jardins, creació de zones verdes, parcs canins...

Aprenem a fer propostes
❖ Consideracions bàsiques

• Renovació d’infraestructures: reposició de mobiliari urbà,
pavimentació de carrers, arreglar voreres, remodelació
d’instal·lacions en mal estat, etc.

• Rehabilitació de patrimoni en mal estat: monuments
històrics, edificis, fonts, etc.
• Inversions en TIC: creació de pàgines web, aplicacions
informàtiques, etc.

Quines temàtiques poden tenir les propostes?
Exemples de propostes recollides a l’edició anterior:

Crear un hort col·lectiu.

Col·locar una tirolina a
la plaça Maeso.

Aprenem a fer propostes
❖ Consideracions bàsiques
❖ Import: 20.000 euros

Ampliar el Bike Park.

Instal·lar punts de
connexió wifi al poble.

Construir d’un pas
elevat a la plaça
Quatretonda.

Quines temàtiques poden tenir les propostes?

Esports

Obres i Serveis

Comunicació

Festes

Sostenibilitat

Cultura

Infància

Turisme

Educació

Medi natural

Urbanisme

Afers socials

Aprenem a fer propostes
❖ Consideracions bàsiques
❖ Import: 20.000 euros

Torn de dubtes i/o
preguntes

A Benavent,
construïm futur

