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Annex. Modificació del reglament regulador del procés de pressupostos participats
 La redacció de l’article 2 queda de la següent manera:
“Article 2.
El Consell Veïnal fixarà els criteris objectius que s’utilitzaran per fer el repartiment de l’aplicació
pressupostària destinada a Pressupostos participats entre les diferents zones i en determinarà la seva
ponderació.
El Consell Veïnal validarà les propostes que s’executaran”.
 La redacció de l’article 3 del Reglament queda de la següent manera:
“Article 3. Distribució de les zones
El Consell Veïnal determinarà les zones en les què es dividirà el municipi a efectes exclusius del procés de
Pressupostos Participats. Qualsevol modificació d’una zona haurà de ser aprovada per una majoria
qualificada de ¾ dels assistents al Consell.
Cada zona haurà d’elegir de forma consensuada una persona representant de la zona, amb un mandat de
dos anys, renovable per consens”.

 La redacció de l’article 4 queda de la següent manera:
“Article 4. Propostes seleccionables
Les propostes seleccionables hauran de complir les següents condicions:
• Fer referència a àmbits i matèries de competència municipal.
• Ser d’interès general.
• Donar resposta a una necessitat concreta de la zona.
• No superar l’import assignat a cadascuna de les zones.
• Adequar-se als criteris jurídics, econòmics i tècnics que es defineixin anualment pel Consell Veïnal, d’acord
amb els paràmetres obligatoris preestablerts per l’Ajuntament”.

 La redacció de l’article 7.2 queda de la següent manera:
“7.2.- Composició
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La composició de les Assemblees de Zona serà la següent:





El/la regidor/a amb competències delegades en matèria de Pressupostos Participats.
El/La representant de cadascuna de les zones.
El/la president/a de les associacions de veïns de la zona.
Els veïns/es de cadascuna de les zones que assisteixin, sens perjudici que les Assemblees siguin
obertes a la ciutadania en general”.

 La redacció de l’article 13 queda de la següent manera:
“Article 13. Celebració d’Assemblees de Zona
Durant el període de recollida de propostes, es reuniran les Assemblees de Zona.
L’Assemblea de Zona començarà informant sobre la quantitat assignada a la zona per part del Consell
Veïnal i dels criteris objectius utilitzats per a efectuar el dit repartiment, seguirà amb el debat i, si escau,
reelaboració de les propostes presentades en relació a la zona en qüestió i acabarà informant de la totalitat
de propostes presentades a la zona”.
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