GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES PER PART DE LES ENTITATS DEL
MUNICIPI
Els Pressupostos Participatius 2020-2021 són una oportunitat per reflexionar conjuntament sobre com hem
d’afrontar el futur i com podem donar resposta a les conseqüències socials i econòmiques que comportarà la
situació actual per al nostre municipi.
Ara iniciem la fase de presentació de propostes, les quals es poden fer a títol individual, familiar o d’entitats.
Aquesta guia té com objectiu facilitar l’elaboració i presentació de propostes per part de les entitats del municipi,
tenint sempre present que han de ser propostes centrades en les necessitats generals de la població, de
col·lectius específics, d’àmbits concrets, però no en les necessitats concretes d’una entitat en particular. Per tant,
cal que com entitat, pensem en el nostre àmbit d’actuació i en el nostre poble, a l’hora de reflexionar sobre les
necessitats que tindrem en un futur proper al municipi.
Les propostes d’entitats les plantegem com a propostes col·lectives, l’elaboració i priorització de les quals pugui
ser realitzada conjuntament amb totes les persones associades a cada entitat, seguint el propi calendari del
procés que preveu que es puguin presentar des de l’1 de juny fins el 30 de juliol.
Us expliquem, doncs, quines passes heu de seguir des de la junta de la vostra entitat per fer aquestes propostes:
1. Envieu una comunicació a les persones associades a la vostra entitat explicant que heu decidit presentar
propostes al procés de pressupostos participatius 2020-2021 d’Amposta i que en breu, els facilitareu un
formulari per tal que feu arribar propostes que puguin ser interessants i necessàries per afrontar el futur
immediat del municipi.
2. Envieu a les persones associades a la vostra entitat l’enllaç al formulari que us facilitem:
https://bit.ly/PropostesAssociats, a través del correu electrònic o telèfon mòbil, indicant el termini que
tenen per contestar-lo (aquest termini, haurà de ser com a molt tard el 15 de juliol). Aquest formulari
inclourà a l’inici els criteris que han de seguir les propostes per ser admeses, que són els que marca les
Bases del procés Cada persona associada podrà adreçar-vos 1 proposta.
3. L’empresa contractada per donar suport al procés participatiu, serà l’encarregada de recollir les
propostes de les persones associades a la vostra entitat, sistematitzar-les i indicar possibles similituds i
possibles propostes a agrupar. Un cop feta aquesta tasca, us enviarà el llistat obtingut.
4. La junta o l’òrgan de presa de decisions de la vostra entitat serà l’encarregada d’analitzar les propostes
rebudes per tal de, si convé, agrupar-les en el cas que a partir de més d’una proposta se’n pugui fer una
que les englobi. Amb els resultats de l’anàlisi, haureu d’elaborar el llistat final de les propostes. Per dur
a terme aquest punt, se us facilitarà un excel que us ajudi, així com suport telemàtic i telefònic per
resoldre els vostres dubtes.

5. Finalment, la junta de l’entitat haurà de prioritzar les propostes finals, mitjançant la matriu que es facilita
a l’annex 1, i en base als següents criteris:
•

Escollir, entre tots els membres de la junta, les 3 propostes que donen resposta a necessitats més
importants i urgents del municipi. Entre les 3 escollides, donar-los-hi les següents puntuacions:

3 = aquella que dóna resposta a la necessitat que es considera més important i urgent de totes.
2 = aquella que dóna resposta a la segona necessitat més important i urgent.
1 = aquella que dóna resposta a la tercera necessitat més important i urgent.

•

Escollir, entre tots els membres de la junta, les 3 propostes que beneficiïn a un major nombre de
població. Entre les 3 escollides, donar-los-hi les següents puntuacions:

3 = aquella que beneficia al major nombre de població possible de totes.
2 = aquella que beneficia en segon lloc a un major nombre de població.
1 = aquella que beneficia en tercer lloc a un major nombre de població.

•

Escollir, entre tots els membres de la junta, les 3 propostes que beneficien a col·lectius més
vulnerables. Entre les 3 escollides, donar-los-hi les següents puntuacions:
3 = aquella que beneficia més a col·lectius vulnerables de totes.
2 = aquella que beneficia més en segon lloc a col·lectius vulnerables.
1 = aquella que beneficia més en tercer lloc a col·lectius vulnerables.

6. La suma de les puntuacions obtingudes per cada proposta permetrà determinar quines són les 3 que es
presentaran en nom de l’entitat, les que hagin aconseguit les majors puntuacions.
7. Per acabar, només caldrà presentar les propostes a través d’aquest formulari, i informar a totes les
persones associades de quines han estat les propostes prioritzades i presentades, comunicant també
que aquelles que no s’han seleccionat encara poden ser presentades a títol individual.

ANNEX 1 – MATRIU DE PRIORITZACIÓ DE LES PROPOSTES
PROPOSTES DEFINITIVES

Les 3 que donen resposta a Les 3 que beneficiïn a un
necessitats més importants i major nombre de població
urgents del municipi

Les 3 que beneficien a
col·lectius més vulnerables

Sumeu els punts per cada
actuació

