PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS 2019
FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

D’acord amb el calendari de les bases dels Pressuposts Participatius de 2019, el passat
dissabte, 23 de febrer, es va acabar la fase de presentació de propostes.
En total s’han rebut 72 propostes, distribuïdes en els següents àmbits territorials:
Palma
Districte Ponent
Districte Nord
Districte Llevant
Districte Pla i Platja
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De les propostes presentades, 47 han estat presentades per persones individuals i 25
per entitats ciutadanes.
Les propostes han estat valorades per la Comissió Tècnica i 42 s’han dictaminat de
forma favorable i 30 de forma desfavorable.
Les raons per les quals han estat dictaminades com a no favorables són:
És una actuació que requereix una convocatòria de subvencions
És una proposta que requereix la creació d’un servei municipal
Són actuacions que ja estan executant els serveis competents
Són actuacions que van en contra dels criteris d’actuació municipal
Es tracta de béns que no són de propietat municipal
Són propostes que afecten el funcionament dels serveis municipals
Són propostes materialment inviables
És una actuació que no és de competència municipal
És una actuació pròpia d’una contractació directa
És una proposta regulada per normativa legal
És una proposta que no és una inversió
És una proposta inconcreta
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Emès el dictamen, les 42 propostes dictaminades favorablement es distribueixen de la
següent forma:
Palma
Districte Ponent
Districte Nord
Districte Llevant
Districte Pla i Platja
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D’aquestes propostes, 4 es poden classificar com a propostes d’àmbit sectorial amb
finalitats socials. 2 d’aquestes propostes corresponen al Districte de Ponent i 2
propostes al Districte de Llevant.
Valorat el resultat del dictamen de la Comissió Tècnica, en funció del nombre de les
propostes dictaminades com a vàlides, es va considerar que és factible l’estudi,
reformulació, si escau, i valoració de totes.
En conseqüència, i amb la finalitat d’assegurar la pluralitat de les propostes que
concorren al procés, es va considerar que es pot prescindir de la fase de recollida de
suports, de forma que totes les propostes dictaminades com a vàlides puguin passar a
la fase de votació final.
Per aquest motiu, es va proposar sotmetre a l’aprovació de la Junta de Govern Local la
modificació de les Bases dels Pressupostos Participatius de 2019 en el sentit de
suprimir-ne el punt 11, relatiu a la recollida de suports ciutadans, amb la consegüent
modificació del calendari d’execució.
D’acord amb aquesta modificació, el dictamen inicialment favorable, ho és, únicament,
a l’efecte del pas de les propostes a la fase a la fase d’estudi, reformulació, si escau, i
valoració econòmica.
En aquests moments del procediment, es convocarà els promotors de les propostes
validades perquè, de forma conjunta amb els serveis municipals competents,
procedeixin a redactar i estimar econòmicament el valor de les propostes.
Una vegada acabada aquesta fase, les propostes se sotmetran a la fase de votació final,
que es realitzarà del 17 de juny al 15 de setembre.

Palma, 25 de març de 2019

