PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018  2019
El passat dimecres 28 de febrer la Junta de Govern municipal va aprovar les Bases que regiran la
convocatòria del procés de pressuposts participatius per a aprovar les propostes d’actuació que, a
iniciativa dels ciutadans i ciutadanes, es presentaran al Ple municipal perquè s’incorporin al
Pressupost de 2019.
Aquest procés es desenvoluparà entre els mesos de març i setembre de 2018.
El procés de l’any passat va ser avaluat pels consells territorials de districte i per la Comissió
Permanent del Consell Social de la Ciutat. Fruit d’aquesta valoració s’han inclòs modificacions a les
Bases que podem resumir de la següent forma:


Pretenen millorar i aclarir la presentació de propostes, definir millor els requisits que han de
complir i permetre la presentació tant telemàtica com presencial, a través de les oficines
d’atenció a la ciutadania (OAC) i les oficines dels districtes.



Es referencien les propostes territorials al conjunt de cada districte, s’elimina la ponderació
dels vots i es permet votar propostes de barriades diferents a la pròpia. Eliminant la
ponderació es pretén corregir una penalització dels resultats a les barriades amb major
població que es va valorar com a excessiva, i oferint la possibilitat de votar propostes d’altres
barris es pretén afavorir la cooperació entre diferents territoris i associacions, i als consells
territorials de districte.



Es revisen i s’adapten el calendari i els terminis de tot el procés, per a evitar modificacions
posteriors.



Es limiten els imports de les propostes als districtes i al conjunt de la ciutat, per a garantir una
major i més equitativa distribució de les actuacions i arribar, així, a més població i a més
territoris.



Es continua reforçant el paper dels òrgans territorials de participació i de les entitats que hi
estan representades, amb la finalitat d’afavorir el treball associatiu i en xarxa, així com la
presentació de propostes sectorials amb finalitats socials.



Es conserva la consignació pressupostària d’1.500.000,00 €.



Es conserven els criteris de distribució territorial, amb una actualització de les dades de
població i de les necessitats de caire social. Amb aquesta distribució es reserven:
-

600.000,00 € per a actuacions a àmbits superiors a un districte o del conjunt de la
ciutat

-

61.576,52 € per a actuacions al Districte Centre

-

198.081,95 € per a actuacions al Districte Ponent

-

187.550,84 € per a actuacions al Districte Nord

-

247.608,38 € per a actuacions al Districte Llevant

-

205.182,31 € per a actuacions al Districte Platja de Palma i Pla de Sant Jordi.

D’acord amb el calendari aprovat, la fase de recollida de propostes, que es podran fer tant de forma
telemàtica al portal Tufaspalma, o a través del correu electrònic pressupostparticipatiu@palma.cat com
de forma presencial a les oficines d’atenció a la ciutadania i a les oficines dels consells territorials de
districte, tindrà lloc del divendres 16 de març al diumenge 8 d’abril.
Per a presentar propostes de forma telemàtica podeu clicar aquí
Per a presentar propostes de forma presencial a les oficines d’atenció a la ciutadania o a les oficines
dels consells territorials podeu descarregar l’imprès aquí

