ÒRGANS I ESPAIS DEL PROCÉS

Assemblea dels Pressupostos Participatius.
Primera trobada després del recull de totes les propostes presentades per la ciutadania. En
aquesta assemblea s'exposaran totes les propostes presentades i, juntament amb l'annex tècnic,
es presentaran les admeses i les denegades amb els seus arguments.
Presentació i explicació del procés restant a partir d'aquest punt així com explicació i presentació
de les temporitzacions i desenvolupament de tot el procés participatiu i les eines de suport de les
quals pot disposar cada una de les taules.
Creació de les taules de treball temàtiques dels pressupostos participatius a partir de les propostes
presentades segons la seva tipologia.
Creació del calendari de treball de les taules i entrega del material necessari per a una millor
vehiculització del treball fet: planella d'acta i planella de projecte.
L'assistència a aquesta assemblea requereix inscripció prèvia via plataforma web dels
pressupostos participatius o de forma presencial a l'Ajuntament de Benicarló.

Taules de treball de Pressupostos participatius.
S'organitzen diverses Taules de treball per temàtiques, a partir de l'assemblea de presentació de
propostes. Estan obertes a tota la ciutadania per mitjà d'inscripcions, sigui a títol individual o
col·lectiu, en la plataforma web.
Així mateix, les persones que formen part de les Taules de treball podran participar en les fases
que corresponen a debatre, re-elaborar i prioritzar.
De cada una de les taules de treball, es designarà dos delegades que passen a formar part de la
Comissió de seguiment dels Pressupostos Participatius i ni representants polítics, ni personal
tècnic municipal.
Tindran el suport de la empresa encarregada de la implantació del procés participatiu dels
pressupostos participatius 2017 i disposaran d'un model d'acta i de projecte, iguals per a totes les
taules de treball.
Aquestes taules tenen un calendari de convocatòria definit.

Les taules deuran de consensuar entre tots els seus integrants quins són els tres projectes que es
sotmetran a votació.
Els i les membres de les Taules es renovaran a cada nou inici del procés participatiu dels
Pressupostos Participatius.

Comissió tècnica dels Pressupostos Participatius.
Està formada per personal tècnic de participació, regidor/a delegat de Participació Ciutadana i
personal tècnic municipal de les àrees de l'Ajuntament assignats pels regidors i regidores.
És l'encarregada d'avaluar i validar les propostes presentades per la ciutadania i les taules de
treball dels pressupostos participatius, a partir dels criteris definits en el present Reglament.
També és l'encarregada de realitzar els informes de viabilitat de les propostes seleccionades i les
votacions presencials i telemàtiques.
Seran convocats aquells representants de l'àrea amb els quals tinguen relació les propostes
presentades.
Es crearà un calendari de treball per planificar la tasca.

Comissió de seguiment dels Pressupostos Participatius
Formada per l'alcalde/sa, dos representants de cada taula de treball designats pels integrants de
les mateixes, un representant de cada partit polític amb representació a l'Ajuntament, personal
tècnic de participació i regidor/a delegat de Participació Ciutadana.
Tant l'alcaldessa com els representants polítics, personal tècnic de participació i regidor/a delegat
de Participació Ciutadana tindran veu però no vot.
Aquesta comissió es crearà una vegada estiguen designats els representants de cada taula de
treball i serà l'encarregada de fer la votació de priorització dels projectes presentats per als
pressupostos participatius 2017. Aquesta votació de prioritats serà per consens dels representants
de les taules i una vegada feta la priorització es realitzarà un tall econòmic per designar les
propostes que s'executaran al llarg de l'any 2017.
Per poder fer la votació de prioritats, els representants de cada taula hauran consensuat
prèviament la decisió amb els/les membres de la taula de treball.
A més a més és l'encarregada de revisar el compliment de les fases restants des de la seva
creació, els projectes d'execució redactats, supervisar l'execució dels projectes i finalment, validar
la memòria final del procés.
Si és necessari, es podran convocar als membres de la Comissió Tècnica.
Els i les membres de la Comissió de Seguiment es renovaran a cada nou inici del procés
participatiu dels Pressupostos Participatius.

