Modificació Bases del Procés del Pressupost Participatiu Palma 2019
Acord Junta de Govern Local
20190313_01_U44
Amb data 16 de gener de 2019 es van aprovar per Junta de Govern les Bases que regiran el Procés
de Pressupostos Participatius de 2019, en les que es regulen les diferents fases de tramitació del
procediment.
Segons el calendari d’execució, el passat 1 de febrer es va obrir el termini de presentació de
propostes, que va acabar el 23 de febrer, i en el que s’han rebut un total de 72 propostes.
Una vegada valorada la fase de recollida, en funció del número de les que s’han presentat, es
considera que és factible l’estudi i valoració de totes aquelles que la comissió tècnica dictamini com
a vàlides.
Amb la finalitat d’assegurar la pluralitat de les propostes que concorren al procés, es considera que
es pot prescindir a la fase de recollida de suports, de forma que totes les propostes dictaminades
com a vàlides passin a la fase de votació final.
Per aquest motiu, es proposa que s’estudiï i, si s’escau, s’aprovi per la Junta de Govern Local la
modificació de les Bases del Pressupostos Participatius de 2019 en el següent sentit:
-

Suprimir el punt 11 relatiu a la Recollida de Suports Ciutadans.

-

En concordança amb el punt anterior, suprimir de les Bases les referències a aquesta fase del
procediment.

-

Modificar el primer paràgraf del punt 12, que quedarà redactat en els següents termes:
“Les propostes que la Comissió Tècnica dictamini com a vàlides passaran a la fase
d’estudi, reformulació si escau, i valoració econòmica”.

-

Canviar la redacció del punt 16 Calendari que queda redactat amb els següents termes:
-

Aprovació de les Bases per la Junta de Govern municipal: mes de gener.

-

Presentació i difusió del procés: des de l’aprovació de les Bases, fins al 31 de gener.

-

Presentació de propostes: del 1 al 23 de febrer.

-

Validació o exclusió de propostes: del 25 de febrer al 28 de març.

-

Publicació de les propostes validades i excloses: 29 de març.

-

Informe, reformulació i valoració de les propostes que passen a votació final: del 1 d’abril
al 14 de juny.

-

Votació final de les propostes: del 17 de juny al 15 de setembre.

-

Escrutini de resultats: 18 de setembre.

-

Proposta de les actuacions que s’elevaran al Ple d’aprovació del Pressupost: del 19 al 30 de
setembre.

Per això, d’acord amb el que estableixen l’article 124, apartat ñ, de la Llei 7/1985, d’abril,
reguladora de les bases del règim local, segons la addició efectuada per la 57/2003, de 16 de
desembre de mesures per a la modernització del govern local i 172 i 175 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de Corporacions Locals, propòs a la Junta de Govern
adopti el següent:
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1r.- MODIFICAR les bases dels Pressupostos Participatius, Palma 2019, aprovades per Acord de
Junta de Govern, de data 16 de gener de 2019, en el sentit de suprimir el punt 11 de les mateixes,
relatiu a la Recollida de Suports Ciutadans i en concordança suprimir de les Bases les referències a
aquesta fase del procediment, d’acord amb l’exposat a l’informe tècnic de data 12 de març de 2019,
que s’acompanya.
2n.- MODIFICAR les bases dels Pressupostos Participatius, Palma 2019, aprovades per Acord de
Junta de Govern, de data 16 de gener de 2019, en el sentit de següent:
“Punt 12. Propostes que passen a la votació final
El paràgraf primer, on diu:
“Les propostes que segons els acords del Consell Social de la Ciutat o dels consells territorials de
districte passin a la votació final s’enviaran a la Comissió Tècnica per al seu estudi, reformulació si
escau i valoració econòmica.”
Ha de dir:
“Les propostes que la Comissió Tècnica dictamini com a vàlides passaran a la fase d’estudi,
reformulació si escau, i valoració econòmica”.

3r.- MODIFICAR les bases dels Pressupostos Participatius, Palma 2019, aprovades per Acord de
Junta de Govern, de data 16 de gener de 2019, en el sentit de següent:
On diu:
“Punt 16. Calendari
−

Aprovació de les Bases per la Junta de Govern municipal: mes de gener.

−

Presentació i difusió del procés: des de l’aprovació de les Bases, fins al 31 de gener.

−

Presentació de propostes: del 1 al 23 de febrer.

−

Validació o exclusió de propostes: del 25 de febrer al 15 de març.

−

Publicació de les propostes validades i excloses: 18 de març.

−

Recollida de suports ciutadans: del 20 de març al 21 d’abril.

−

Aprovació de les propostes que passen a votació final: del 29 d’abril al 10 de maig.

−
−

Informe, reformulació i valoració de les propostes que passen a votació final: del 13 de maig al
14 de juny.
Votació final de les propostes: del 17 de juny al 15 de setembre.

−

Escrutini de resultats: 18 de setembre.

−

Proposta de les actuacions que s’elevaran al Ple d’aprovació del Pressupost: del 19 al 30 de
setembre.”

Ha de dir:
“Punt 16. Calendari
-

Aprovació de les Bases per la Junta de Govern municipal: mes de gener.

-

Presentació i difusió del procés: des de l’aprovació de les Bases, fins al 31 de gener.

-

Presentació de propostes: del 1 al 23 de febrer.

-

Validació o exclusió de propostes: del 25 de febrer al 28 de març.

-

Publicació de les propostes validades i excloses: 29 de març.

-

Informe, reformulació i valoració de les propostes que passen a votació final: del 1 d’abril
al 14 de juny.
Votació final de les propostes: del 17 de juny al 15 de setembre.

-

Escrutini de resultats: 18 de setembre.

-

Proposta de les actuacions que s’elevaran al Ple d’aprovació del Pressupost: del 19 al 30 de
setembre.

4t.- PUBLICAR dita modificació de les Bases a la pàgina web de l’Ajuntament de Palma i altres
mitjans d’informació municipal.

