RESOLUCIÓ DE BATLIA
Atès que l’equip de govern municipal pretén realitzar una consulta als veïns del municipi, amb un
procés de participació ciutadana, mitjançant una modificació de crèdit dels Pressupostos
Municipals de 2018, emprant una part dels romanents de tresoreria municipals o altres fórmules
de finançament.
Atès que els objectius d’aquest procés són:
•

Explicar i donar compte del destí dels recursos públics recaptats (en què es gasta) i
divulgar com es finança l’Administració (ingressos que hi ha).
Valorar la participació dels ciutadans a través de la gestió compartida i de la consulta en
la presa de decisions que faci l’Administració.
Promoure l’exigència de la ciutadania en la participació en l’Administració en general.
Fomentar la transparència en la gestió municipal.
Consolidar aquesta iniciativa entre els qui governen i resoldre les inquietuds dels
ciutadans.
Destinar aproximadament 100.000 euros, que es dedicarà principalment a inversions que
es poden executar a tot el municipi, fomentant així la participació ciutadana.
Executar inversions al municipi que siguin de competència municipal, per exemple;
millorar carrers, parcs i jardins, espais verds, equipaments públics, infraestructures,
adquisició de vehicles etc. Com a norma general no es poden acceptar propostes de
contractació de personal, ni subvencions a entitats o altres despeses corrents, en tot cas si
aquestes es proposen, seran analitzades i hauran de ser acceptades com a d'interès públic
per l’Ajuntament, que explicarà a la ciutadania els motius de l’acceptació o no de la
despesa corresponent.
Explicar a la ciutadania quina ha estat la votació final i els projectes o despeses
acceptades i no acceptades, donant a conèixer els motius
Marcar el calendari d’execució dels projectes aprovats definitivament.
Respectar les dates aprovades, en cas d’haver-hi canvis se'n donarà la màxima difusió.

Fent ús de les competències que m’atribueix la Llei de bases de règim local, la Llei municipal i de
règim local de les Illes Balears i les disposicions complementàries, i atès l’expedient que s'ha
tramitat a l’efecte, RESOLC:
Aprovar l’avantprojecte per a la modificació dels pressuposts municipals per a l’exercici 2018
mitjançant una modificació de crèdit d'aproximament 100.000 euros, per a inversions o altres
despeses que puguin ser incorporades per l’Ajuntament i que s'hagin votat i aprovat en el
calendari del procés participatiu que serà el següent:
Dilluns, 20 de novembre 2017:
1a reunió de treball amb la ciutadania per explicar la resolució d’alcaldia que iniciarà el procés
participatiu i explicació del l’economia i finançament municipal.

Dimecres, 22 de novembre de 2017:
Comissió informativa per informar els Grups Municipals de l’avantprojecte de modificació del
pressupost, del procés i del seu calendari.
Dilluns 29 de novembre de 2017:
Ratificació pel Ple municipal, de la Resolució de Batlia de l'inici del procés participatiu.
Del 18 de desembre de 2017 al 31 de gener de 2018: RECAPTAR PROPOSTES
D’INVERSIÓ I ALTRES MILLORES PERQUÈ L'AJUNTAMENT LES INFORMI, I SI
CAL, LES EXECUTI.
Període per realitzar les propostes de despesa, amb una valoració orientativa amb euros. Les
propostes es podran realitzar de manera presencial al Registre municipal de les oficines
municipals des Mercadal o Fornells, i també, de manera digital a la web municipal
(www.esmercadal.es), sempre utilitzant els formularis específics.
Una vegada que s’hagin rebut les propostes, els tècnics municipals les valoraran i es publicaran a
la web.
Podran participar totes les persones que estiguin empadronades al municipi des Mercadal i que
siguin majors de 18 anys el dia 18 de desembre de 2017 inclòs.
Cada ciutadà només podrà realitzar dues propostes amb una valoració estimada.
Dilluns 19 de febrer de 2018:
2a reunió de treball amb la ciutadania per valorar, explicar, prioritzar i elegir les propostes que
s'hagin acceptat per passar a votació, i si cal, explicar els motius de les que no es puguin
incorporar.
Del 26 de febrer de 2018 al 31 de març de 2018: VOTACIÓ DEFINITIVA DE LA
CIUTADANIA, ELECCIÓ DE LES PROPOSTES QUE S'HAN DE REALITZAR.
Període per votar i elegir les propostes que els tècnics municipals ja han valorat La votació pot ser
de manera presencial al Registre de les oficines municipals des Mercadal o Fornells i també, de
manera digital a la web municipal (www.esmercadal.es) sempre utilitzant els impresos específics.
Una vegada que s’hagin votat les propostes, es publicaran de major a menor puntuació a la web
municipal i passaran als òrgans de govern pertinents per fer la proposta definitiva al Ple
municipal.
Cada ciutadà podrà votar amb un màxim de 6 punts a repartir com ell vulgui amb totes les
propostes.
Poden votar totes les persones que estiguin empadronades al municipi des Mercadal i que siguin
majors de 18 anys el dia 18 de desembre de 2017 inclòs.

Dilluns 23 d'abril de 2018:
3a reunió de treball amb la ciutadania per explicar resultat definitiu i calendari d’execució.
Dates a determinar:
Dictaminar per comissió, aprovació plenari, publicació en el BOIB i exposició pública durant 15
dies hàbils. Nova publicació en el BOIB amb l'aprovació definitiva (data prevista de l'aprovació
definitiva mes de maig 2018).
Totes les dates podran ser modificades i s'explicaran els motius a les diferents reunions
ciutadanes.
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