Ajuntament de Berga
Serveis TIC

TR158 - Pressupost participatiu Berga

Fitxa informativa (IT)
Descripció
Propostes al pressupost participatiu de Berga.
El pressupost participatiu és una eina de participació ciutadana per a què els veïns i
veïnes puguin decidir a quins projectes o activitats es destinen una part del
pressupost públic municipal. Inclou diferents fases: formulació de propostes,
valoració, votació i presentació del resultat.
Heu d'emplenar aquest formulari i presentar-lo al registre general d'entrada de
l'Ajuntament de Berga, presencialment o a través d’Internet, a través de la web
www.ajberga.cat serveis i tràmits / tràmits i gestions.
Les propostes han de complir els criteris següents:
- Ser d’interès general i de competència municipal
- No fer referència a despeses ordinàries de l’ajuntament
- Ser concretes i avaluables econòmicament
- No superar la partida econòmica de 30.000 euros
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Berga.
Àrea que tramita
Participació i festes
Classificació temàtica
Entitats i participació
Qui el pot demanar
Les persones majors de 16 anys empadronades a Berga i les entitats i associacions
sense ànim de lucre poden presentar fins a dues propostes, com a màxim.
Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant sempre
i quan es pugui acreditar l’autorització del interessat sobre el representant per poder
tramitar en el seu nom.
La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi
constància fidedigna de la seva existència. A aquests efectes, s'entendrà acreditada
la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per
compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica, o
mitjançant l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments
de l'Administració pública competent.
D’acord amb la Llei 39/2015 estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans
electrònics telemàtics amb les Administracions Públiques per a la realització de
qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica.
- Qui exerceixi una activitat professional per la que es requereixi una
col·legiació obligatòria, per els tràmits i actuacions que realitzin amb les
administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas,
dins del col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i
mercantils.
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Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració.
Els empleats de les administracions públiques per els tràmits i actuacions que
realitzin amb aquestes per la seva condició d’empleat públic, en la forma que
determini el reglament de cada administració.

Canals de tramitació
Si feu la sol·licitud per internet
Aquest tràmit només pot iniciar-se presencialment.
Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment
emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix
apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.
Si feu la sol·licitud via postal
Aquest tràmit només pot iniciar-se presencialment.
Període de l’any en què es pot demanar
Anualment, s’establirà el període de presentació de propostes.
Requisits previs
No es contemplen.
Preu
Gratuït.
Documentació a aportar
No cal aportar documentació.
Normativa






Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
Reglament Orgànic Municipal de Berga, maig de 2012.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Reglament de Participació ciutadana de Berga (BOPB, 23/11/2018).

Termini de resolució
En la fase de presentació dels resultats, aquests es donaran a conèixer en un acte
públic obert a tothom les propostes que es duran a terme en base al pressupost
participatiu.
Silenci administratiu
No procedeix.
Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document
d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades
estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.
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Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i
notificacions.
Tots els documents que s'adjuntin a una tramitació electrònica hauran d’anar signats
digitalment amb certificat electrònic.
Autorització de representant
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