Resolució d’Alcaldia
Assumpte: Suspendre l’edició de pressupostos participatius 2020
Departament Impulsor: Regidoria de Responsabilitat Social
Atès que per Decret de l’alcaldia 1304/2019 de 15 de novembre, es va resoldre
iniciar la convocatòria de la nova edició dels pressupostos participatius i aprovar el
calendari per l’any 2020, següent:
o
o
o
o
o
o

o

Ignasi Giménez Renom

Vist que des de la Regidoria de Responsabilitat Social, en data 18 de maig de 2020
s’ha emès informe tècnic pel qual es proposa suspendre l’edició de pressupostos
participatius d’enguany i deixar sense efecte el Decret de l’alcaldia 1304/2019 de
15 de novembre, pels motius que es traslladen tot seguit:
“El passat 14 de març, per Reial decret 463/2020, es va declarar l’estat d’alarma
degut a l’emergència sanitària produïda per la COVID-19. Aquest fet no va
permetre seguir amb el calendari previst i no es varen realitzar les votacions.
Degut a que encara estem immersos en l’estat d’alarma, tot i el procés de
desconfinament en el que ens trobem actualment, per aquesta edició de 2020, ja
no és possible modificar el calendari i poder buscar dates per finalitzar el procés de
pressupostos participatius. A més, la finalització segurament requeria repetir
tasques que ja s’han fet (pla de comunicació, enviament de cartes a tota la
ciutadania,...) que encara fa més inviable la finalització del procés.”
Vist que en data 19 de maig de 2020, s’ha emès informe jurídic favorable a la
proposta emesa per la Regidoria de Responsabilitat Social de suspendre l’edició
d’enguany dels pressupostos participatiu i a deixar sense efectes el decret
1304/2019, de 15 de novembre, pels motius adduïts a l’informe tècnic i la
normativa que n’és d’aplicació.
Vist l’establert en el Reglament Regulador del Procés de Pressupostos Participatius,
aprovat pel Ple de 27 d’octubre de 2015 i modificat pel Ple de data 25 d’octubre de
2016 i pel Ple de 24 d’octubre de 2017.

Josep Colell Voltas

Signatura 1 de 2

22/05/2020 Secretari

Signatura 2 de 2
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o
o
o
o

25 de novembre al 26 de gener de 2020 - Presentació de propostes.
27 de gener al 14 de febrer - Valoració de les propostes per part de la
comissió d’impuls.
17 de febrer - Reunió comissió d’impuls per proclamar les propostes
presentades.
18 de febrer al 18 de març - Treballs de comunicació institucional i
enviament de cartes a la ciutadania.
18 de febrer - Reunió Comissió d’Impuls per presentar les propostes als
Grups Municipals.
12 de març - Sessió pública de presentació de les propostes per part dels
promotors.
13 de març - Publicació Suplement Informatiu a L’Actual.
19 de març al 23 d’abril - Període de votacions.
24 d’abril - Recompte públic de vots i proclamació dels resultats.
Setmana del 4 de maig - reunió amb els guanyadors i tècnics responsables
desenvolupament dels projectes.
El procés es va desenvolupar amb normalitat, fins al període de votacions.
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Vist que la competència per emetre la present resolució és de l’Alcalde segons allò
disposat al Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril de
reguladora de les bases del règim local.
Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:
PRIMER.- Suspendre l’edició de pressupostos
l’emergència sanitària produïda per la COVID-19.

participatius

2020

degut

a

SEGON.- Deixar sense efecte el Decret de l’alcaldia 1304/2019 de 15 de
novembre de 2019, que va resoldre iniciar la convocatòria de l’edició dels
pressupostos participatius i aprovar el seu calendari, per l’any 2020.

Signatura 2 de 2

Ignasi Giménez Renom
Josep Colell Voltas

22/05/2020 Secretari
Signatura 1 de 2
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TERCER- Notificar la present resolució a les regidories afectades, publicar-lo a la
web municipal i informar de la seva aprovació a les persones i entitats que varen
presentar propostes.
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