Expedient: 4404/2018
Assumpte: Creació del Grup Motor dels pressupostos participatius 2018(GMPP)

Per acord núm.1732, del Ple de l’Ajuntament, de data 27/05/05, es va aprovar
inicialment el Reglament de Participació Ciutadana, que va ser aprovat definitivament
per acord núm.1260, de la Junta de Govern Local, de data 21/09/05.
El reglament esmentat regulava el canals de relació entre l’Ajuntament i la ciutadania i
possibilitava la participació ciutadana en la gestió dels assumptes públics.

Vista la necessitat de creació d’un grup o Mesa de Treball que pugui garantir i vetllar
pel procés de pressupostos participatius i que actuï com a un espai impulsor de tot el
procés, i on quedaran representats els diferents actors polítics i ciutadans del poble.
El grup s’encarregarà de fomentar la participació ciutadana, garantirà i dinamitzarà el
procés dels pressupostos participatius i s’encarregarà de fer-ne el seguiment, revisar
tot el procés i vetllar per la transparència i el bon funcionament. Tindrà un caràcter
informatiu i consultiu, i convertirà les sessions en espais de deliberació i participació.
Vista l’autonomia i capacitat de autoregulació de les Administracions Locals, prevista a
l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
Vistos els articles 48.2, 49, 52.2 e), 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist el capítol IV, del Reglament de Participació Ciutadana esmentat, on es regulen els
òrgans participatius.
Tenint en compte el relacionat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions
que li atorga la llei,
RESOLC
Primer. Crear el Grup Motor dels pressupostos participatius 2018 (GMPP), com a
òrgan de participació que ha d’actuar en el marc del procés participatiu anomenat
“Pressupostos participatius 2018”.
Segon. Determinar que la composició del GMPP serà la següent:




Alcalde
Secretari
7 representants dels grups polítics municipals (1 per grup)

DECRET

ÒSCAR BUXERES SOLER (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 28/06/2018
HASH: b6664ef2e97d36eb30d157c9e92118f9

A aquests efectes, s’ha promogut la incorporació en el pressupost municipal de 2018
d’una partida pressupostària de 150.000 € per a aquesta primera experiència (prova
pilot), que servirà per finançar els projectes proposats i votats majoritàriament per la
ciutadania.
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El Govern Municipal té la voluntat d’encetar, durant 2018, el procés participatiu
“Pressupostos Participatius 2018”.
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JESÚS NAHARRO RODRÍGUEZ (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 28/06/2018
HASH: 2b75fd3249bbca7c8d5003a5dd59495d

DECRET D’ALCALDIA




4 representants del teixit associatiu del municipi
3 representants de la ciutadania

Tercer. La Presidència correspondrà a aquesta Alcaldia, que en cas d’absència, podrà
ser substituït per un regidor, segons el règim de substitucions de l’Alcaldia.
Quart. Seran funcions del secretari/a del GMPP aixecar actes de la sessió i tindrà veu
però no vot. Aquesta funció l’exercirà el secretari municipal o persona en qui delegui.

Vuitè. Determinar que amb caràcter d’assessors, quan l’objecte de la sessió així ho
requereixi i prèvia invitació del president, podrà assistir a les reunions del GMPP 2018
la comissió tecnicojurídica dels pressupostos participatius, o qualssevol altres
persones a efectes d’assessorament.
Novè. Determinar que la constitució del GMPP 2018 es realitzarà prèvia convocatòria
de l’Alcaldia
Desè. Fixar pel que fa al Grup Motor del pressupostos participatius 2018 (GMPP) el
règim de funcionament següent:
a) Seran d’aplicació la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i
el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en tot allò que siguin compatibles amb el
present Decret.
b) Tindrà autonomia i capacitat d’autoregulació.
c) Les decisions s’adoptaran preferentment per consens. Quan això no sigui possible,
es farà una votació i s’adoptaran les decisions per majoria simple.
d) Les convocatòries es realitzaran de manera telemàtica
e) Seran possibles les reunions sense convocatòria prèvia on concorrin tots els
membres (amb caràcter universal) i així ho acordin expressament.
f) L’arxiu de la documentació que generin les reunions i funcionament d’aquest Grup,
s’incorporarà a un únic expedient.
g) La resta de les incidències de funcionament seran resoltes per l’Alcaldia.
h) Les sessions del grup motor seran públiques i, per tant, obertes a l’observació i a
la participació amb veu de tots els ciutadans i ciutadanes (en el torn de paraula).

DECRET

Setè. Es crea la figura del moderador del grup que s’encarregarà de dirigir i moderar
els debats de les sessions i reunions del GMPP 2018, sense perjudici de les funcions
que corresponguin a la presidència, i que s’escollirà, a la sessió constitutiva del grup,
a consideració de tots els/les membres del grup, entre els representants del teixit
associatiu municipal i els representants de la ciutadania.
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Sisè. Obrir un termini de 10 dies, a partir de la publicació del present Decret al tauler
d’anuncis municipal, per a la presentació de candidatures per cobrir les places
reservades als representants del teixit associatiu del municipi i de la ciutadania.
En cas que es presentin més candidatures que el nombre de places a cobrir,
s’assignaran mitjançant sorteig públic.

Número: 2018-0959 Fecha: 28/06/2018

Cinquè. La representació dels grups polítics (1 per grup) recaurà sobre els portaveus
de cada grup municipal, o en el seu cas, en els seus suplents respectius.

Tretzè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis municipal i al tauler d’anuncis
digital http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/board//.
Així ho resol i signa l’alcalde, a data de signatura electrònica
En dono fe,
L’alcalde

El secretari

Jesús Naharro Rodríguez

Oscar Buxeres Soler

DECRET

Dotzè. Sotmetre el present decret a votació a la propera sessió del Ple, a efectes de
la seva ratificació i convalidació.
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a) Col·laborar en la redacció de les bases dels pressupostos participatius, proposant
les millores que creguin necessàries, i validar l’esborrany que es presentarà per a
l’aprovació.
b) Determinar el calendari del procés participatiu.
c) Validar/elevar el dictamen emès per la comissió tecnicojurídica envers les
propostes presentades .
d) Impulsar tot el procés de pressupostos participatius.
e) Debatre les propostes de manera consensuada i democràtica sobre la base d’una
sèrie de criteris tècnics (assessorament tècnic) i temàtics que s’han d’establir en
les bases dels pressupostos participatius
f) Col·laborar en la difusió del procés participatiu
g) Dinamitzar els espais deliberatius
h) Garantir i vetllar per la transparència del procés, per la democràcia interna i pels
procediments de difusió i publicitat que es realitzin, així com fiscalitzar el
desenvolupament del procés perquè es faci de manera oberta i democràtica,
inclosa la fase d’execució i seguiment dels projectes
i) Avaluar el procés un cop acabat, mitjançant una memòria que es presentarà i
exposarà a la ciutadania en un acte públic.
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Onzè. Establir que les funcions del GMPP 2018 seran, entre d’altres, les següents:

