COM PARTICIPAR EN EL PAM
 Qui pot participar ?
1. En la fase de valoració i presentació de propostes ( per web del 7 al 29
de juny, i del 30 de juny al 13 de juliol a les sessions participatives) ho
podran fer persones amb interessos a Badalona, ja siguin familiars,
econòmics, professionals, socials,...
També ho podran fer entitats i grups d’interés ( col·lectius no registrats)
Per participar efectivament al web http://participa.badalona.cat/ ,cal
identificar-se, amb registre. I també es pot entrar amb Facebook i Twitter
Es poden presentar propostes per a barri-districte i per a ciutat. Ja siguin
per al PAM i per al PIM.
2. A la fase de priorització de propostes (octubre-novembre) ho podran fer
persones empadronades a Badalona de 16 anys o majors.
Per a participar caldrà només identificar-se (DNI, NIE, Passaport,. ) al web
de les votacions, com es va fer amb els pressupostos ordinaris (Gener
2016).
Cada persona empadronada només podrà prioritzar una vegada a les
propostes de 1 districte, el que desitgi, no té perquè ser on viu.
I també podrà prioritzar les propostes de ciutat. Però només una vegada.

 PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES ?
Termini de presentació de propostes:
- del 7 al 29 de juny via web
o Hi haurà un formulari a la web, la persona o entitat que ho desitgi la pot
omplir via web directament
Tothom que vulgui fer suport a una o vàries propostes en concret podran clikar
un “m’agrada” a cada proposta.
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S’establiren ordinadors a les OMD’s i Centres Cívics per a que qualsevol
persona pugui consultar el web i presentar propostes. El personal municipal els
hi podrà orientar.
- I del 30 de juny al 13 de juliol de manera presencial a les sessions
participatives de districtes. (veure calendari)
 QUAN ES VALOREN ECONÒMICAMENT LES PROPOSTES DEL PLA
D’INVERSIONS (PIM) ?
L’acord de govern és dedicar 6 milions € a projectes d’inversions a districtes i 8
milions a projectes d’inversions de ciutat proposats per la ciutadania.
Un cop recollides les propostes de la ciutadania es passa a valoració tècnica i
econòmica. S’establiren uns criteris de validació en funció de si la proposta és
competència municipal, si és viable econòmica i tècnicament en aquest mandat
i si respon als eixos estratègics (Drets Socials, Lideratge i oportunitats de ciutat
i Governança Compartida).
A la tardor, desprès de la validació tècnica, tindrem la relació de propostes del
PIM de districtes i de ciutat que passaran a ser prioritzades per la ciutadania.
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