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MEMÒRIA 2018
Procés de participació al pressupost 2018
L’Ajuntament de Malgrat de Mar ha posat a debat participatiu una quantitat determinada
del pressupost general (o un % del pressupost general) del 2018 que importa 180.000 euros.
ESQUEMA DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL
FASES DEL PROCÉS
1 · 14/3/2018 - 30/4/2018
FASE 1. INICI DEL PROCÉS
1. Constitució del Grup Motor i Comissió Tècnica
2. Difusió procés
2 · 1/5/2018 - 20/5/2018
FASE 2. FORMULACIÓ DE PROPOSTES
3. Formulació de propostes
3 · 21/5/2018 - 1/7/2018
FASE 3. VALORACIÓ TÈCNICA PROPOSTES
4. Primer filtratge
5. Agrupació i preselecció de propostes
6. Valoració tècnica
7. Selecció propostes finals
4 · 4/7/2018 - 18/7/2018
FASE 4. VOTACIÓ DE LES PROPOSTES
8. Campanya de votació
9. Votació
5 · 3/9/2018 - 31/10/2018
FASE 5. AVALUACIÓ
10. Avaluació del procés desenvolupat durant aquest 2018, per incloure en futurs
processos de participació al pressupost les millores que es considerin oportunes.
6 · 1/11/2018 - 1/9/2019
FASE 6. EXECUCIÓ DE LES PROPOSTES
11. Aprovació projectes en Ple Municipal
12. Seguiment d’execució i difusió portal de transparència
13. Retriment de comptes
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En aquesta primera experiència al municipi s’han rebut 60 propostes de les quals, seguint el que s’estableix al protocol del procés de participació al pressupost 2018, els veïns
i veïnes amb dret a vot han prioritzat per la seva execució les quatre següents:
• La millora de la plaça de Catalunya amb un pressupost de 48.763 euros
• La millora d’algunes voreres que estan en mal estat amb un cost de 50.000 euros
-que inclou la renovació de la del carrer de Sant Pere cantonada amb carrer Llibertat i l’eixamplament del carrer Carme entre Camí Nou i Blanch
• La remodelació de la plaça de Ca l’Arnau amb la remodelació i sanejament de la
Plaça de Ca l’Arnau amb 50.000 euros
• La col·locació de panells informatius als edificis catalogats com a Béns d’Interès
Local, amb una despesa de 17.500 euros
Tota la informació d’aquest procés la podeu trobar en aquest enllaç a la plataforma
digital de participació de l’Ajuntament https:
//decideix.ajmalgrat.cat/processes/participacio-pressupost-18

Reglament de participació ciutadana i Qualitat Democràtica de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar
Per tal d’impulsar el Reglament s’han definit diferents espais.
· Nivell tècnic: es crea un Grup Motor del cos tècnic municipal per tal d’articular la
proposta inicial del document de treball que es trasllada la comissió d’estudi formada per tècnics i polítics. S’han tingut com a referents els Reglaments de Participació
Ciutadana dels Ajuntaments d’Alcanar i Barcelona i el Reglament tipus promogut
per la Diputació de Barcelona.
· Nivell polític: es programa 5 sessions de treball amb els diferents Grups Municipals
per tal de treballar el document proposat pel nivell tècnic i validar, si s’escau, les
propostes aportades per la ciutadania.
• Nivell de ciutadania: es programen 2 sessions, una informativa en la que es dona a
conèixer als veïns i veïnes les característiques i objectius del Reglament. Durant el
mes de setembre es programa també una sessió/ taller de sensibilització i pedagogia sobre la participació dels veïns i veïnes en els afers municipals.
Els objectius d’aquest reglament són:
• Establir un compromís públic de l’Ajuntament davant els vilatans i vilatanes sobre
la voluntat d’aprofundiment i el foment de la participació democràtica en els assumptes públics de la vila.
• Vetllar per fer efectiu el dret de tots els vilatans i vilatanes a intervenir en la gestió
dels assumptes públics, tot facilitant en cada ocasió a la ciutadania els mitjans més
adients per a fer-ho.
• Desenvolupar mecanismes de participació en la definició dels projectes ciutadans
i incrementar el nivell de participació de la ciutadania en la presa de decisions.
• Foment de la cultura participativa dins de l’Ajuntament, vetllant perquè les di04

ferents àrees municipals incorporin pràctiques i metodologies participatives en la
seva relació amb les entitats i la resta de la ciutadania.
· Reforçar el teixit associatiu. Ajudar i impulsar les associacions i entitats ciutadanes
com instruments de participació i organització dels ciutadans/es tant a nivell territorial com sectorial. Promoure les seves activitats i fomentar la seva intervenció en
la definició de les polítiques públiques.
El Reglament s’aprova definitivament el 29-11-2018
Tota la informació d’aquest procés d’elaboració de la normativa de Participació Ciutadana
la podeu trobar en aquest enllaç a la plataforma digital de participació de l’Ajuntament:
https://decideix.ajmalgrat.cat/processes/decideix-ajmalgrat-rpc

Plataforma web Malgrat decideix
Els canals de participació definits han de poder ser registrats, si així es considera en el
moment de la seva utilització, en la plataforma digital. Aquesta compta amb les característiques següents:
a) La transparència, que suposa que totes les dades relacionades amb aquests canals de participació han d’estar disponibles per baixar, analitzar i tractar, seguint
els formats i estàndards de compartició més exigents (accessibilitat, multi format,
etcètera), respectant la privacitat de les dades de les persones que hi intervenen.
b) La traçabilitat, que consisteix en un seguiment complet, cap enrere (passat) i cap
endavant (futur), de tot el que ha passat amb les propostes o aportacions fetes en
qualsevol canal de participació.
c) La integritat, que és l’autenticitat d’un contingut determinat, i la garantia que
aquest no s’ha manipulat o modificat sense que aquesta modificació quedi clarament registrada i sigui visiblement verificable i contrastable, amb l’objecte d’evitar
la manipulació de les propostes o els resultats dels processos o mecanismes de
participació.
d) La unicitat verificada segura, que significa que les persones usuàries han de ser
verificades com a legitimades per a la utilització dels canals establerts, de manera
que no puguin repetir la seva mateixa aportació més d’una vegada.
e) Confidencialitat: s’ha de garantir la confidencialitat i la privacitat de les dades
personals aportades per participar en qualsevol de les funcionalitats o possibilitats
de participació que ofereixi la plataforma digital. No es poden cedir aquestes dades
personals a tercers ni fer-ne un ús diferent a l’estrictament necessari per a la gestió
del registre de persones usuàries o millores de la usabilitat de la plataforma. Sempre que la tecnologia de la plataforma ho permeti, les expressions de preferències
polítiques en els processos de decisió han de romandre inaccessibles, fins i tot per
a la persona responsable de l’administració de la plataforma o els servidors.
f) Ha de poder oferir informació adaptada a totes les edats que inclogui lectura fàcil.
La plataforma s’ha posat en marxa pel procés de participació al pressupost 2018 i
ha permès, per primera ocasió al municipi, el vot telemàtic.
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A peu de carrer
Amb aquesta iniciativa, l’equip de govern vol afavorir el diàleg actiu amb els veïns, les
entitats i les empreses dels diferents barris de Malgrat de Mar.
El govern municipal ha visitat el veïnat de Can Palomeres el dia 16 de març, la zona baixa
de l’Avinguda Montserrat el dia 1 de juny, i les zones del centre del municipi i del Castell
el 20 de juliol.
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