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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ EN LES INVERSIONS EN ELS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE 2017
Procediment per a l'elaboració d'una proposta de destinació d'una partida pressupostària d'inversions
d'import màxim de 83.333 € per a cada un dels districtes de la ciutat.
DEFINICIÓ
1. Propostes d'inversió
Es considera inversió susceptible de proposar-se una despesa feta sobre béns mobles i immobles que sigui
necessària per al funcionament dels serveis públics locals i que tingui una vida útil superior a un any. En
quedaran excloses les despeses referides a inversions que comportin contribucions especials i/o que
contradiguin els plans municipals aprovats.
2. Els/les participants
Podran presentar propostes i participar en la selecció totes les persones membres dels Consell Municipal de
Districte.
ÒRGANS QUE INTERVINDRAN
3. Òrgans
L'òrgan que intervindrà en el procés serà el Consell Municipal de cada districte.
4. La Comissió Tècnica
- Formada per tècnics i tècniques dels diferents serveis municipals implicats en el procés que té com a
objectiu principal valorar la viabilitat legal, competencial, tècnica i econòmica de les propostes
presentades per la ciutadania.
- Podran emetre informes a petició dels Consells Municipals de Districte per facilitar la tasca.
- Portaran a terme el seguiment de l'execució de les propostes.
LES PROPOSTES I ELS REQUISITS D'ACCEPTACIÓ
5. Tipus de propostes
- Les propostes han de ser de districte. Una proposta es considerarà de districte quan el seu àmbit
d'ubicació, d'ús i de funcionalitat es pugui atribuir a un territori/espai concret. El territori màxim
en aquest cas serà el districte.
- Les propostes d’Inversions poden ser projectes, estudis i diagnòstics per a la millora d’algun
aspecte del districte.
- Cenyides a l’espai públic, a les inversions en equipaments municipals i /o en infraestructures de
cessió i préstec per a les entitats (de gestió municipal).
6. Requeriments bàsics de les propostes
Les propostes hauran de complir els requeriments bàsics següents:
a) La legalitat. Totes les propostes d'actuacions han d'ajustar-se a la legalitat.
b) Competència municipal: les propostes han de ser competència de l'ajuntament. Per tant, no seran
vàlides les que ho siguin d'altres administracions o entitats.
c) Econòmic. En cap cas el cost de la proposta no podrà superar la partida total assignada (els 83.333
euros).
d) Viabilitat tècnica. Les propostes s'han de poder realitzar tècnicament. Serà competència dels
serveis tècnics corresponents comprovar aquest requisit. En cap cas les propostes no podran
implicar canvis en les funcions dels serveis municipals.
e) No s'admetran propostes que contradiguin els diferents plans municipals aprovats.

f)

No s'acceptaran les propostes que comportin contribucions especials.

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
7. Contingut i presentació de les propostes
Totes les propostes hauran de contenir com a mínim la informació següent, presentar-se segons el model
consensuat pels serveis tècnics municipals (annex 1) i en el termini establert per part Consell Municipal. No
s’acceptaran propostes que arribin fora d’aquest termini:
a) Identificació de la persona proponent (nom i entitat, sectorial al qual pertany)
b) Descripció de la proposta (breu explicació)
c) Ubicació exacta de la proposta
d) Motivació de la proposta (breu argumentari que defensi la proposta)
e) Les propostes es podran presentar pel mitjà que es decideixi a la sessió del Consell.
8. Anàlisi i informe de la Comissió Tècnica
Els serveis tècnics municipals elaboraran un informe, en relació amb les propostes presentades que
contingui:
a) El llistat de propostes que no han estat admeses i el motiu.
b) El llistat de propostes acceptades i els serveis municipals corresponents als quals es derivaran per
a la seva valoració posterior.
9. Valoració tècnica
Correspon a la Comissió Tècnica Municipal, formada pels diferents serveis tècnics relacionats amb les
propostes presentades, la valoració dels requeriments especificats anteriorment a la base 6.
Quedaran descartades aquelles propostes que no compleixin algun dels requeriments esmentats.
Per facilitar la selecció de les propostes en la fase següent, la Comissió Tècnica acompanyarà a la valoració
una estimació econòmica de cadascuna de les propostes.
10. Unificació de propostes
Les propostes que siguin similars o que puguin formar part d'una de més genèrica, podran ser agrupades en
una de sola. L'agrupació la realitzarà, d'acord amb els/les proponents, la Comissió Tècnica.
11. Criteris per a la selecció de propostes
Cada Consell podrà escollir la metodologia per a la selecció de propostes en les seves reunions, però tenint
en compte els següents criteris:
a) Interès general o impacte de la proposta (ciutat/districte/barri),.
b) Nombre i tipologia dels col·lectius beneficiaris.
c) Repetició de la proposta (nombre de persones o entitats que han coincidit en la proposta).
d) Criteri d’accessibilitat.
e) Criteris propis de cada Consell Municipal de Districte.

VALORACIÓ
12. Seguiment i valoració
Tots els òrgans que han participat en el procés, cadascun des del seu àmbit, participaran en la valoració
final, el contingut de la qual es recollirà a la Memòria i a l’Informe Anual del Districte.
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