Votació ciutadana pressupost municipal 2016
És voluntat del Govern avançar cap a processos participatius vinculants més enllà dels
ja establerts com els consells de districte i/o sectorials. Responent al mandat que
expressa els articles 28 (“Utilització de metodologies participatives”) del Reglament de
Participació, i on parla explícitament de promoure “tècniques d’investigació
participativa que permetin la incorporació del màxim nombre de ciutadans i
ciutadanes”, i apunta a promoure aquestes tècniques especialment en “l’elaboració
del pressupost municipal”, hem desenvolupat una eina de participació com a prova
pilot de votació telemàtica.
El procés ha estat una feina conjunta del departament d’Informàtica i TIC assessorat
per Secretaria General i coordinat per l’àmbit de Badalona Democràtica.
 El principal objectiu de la votació és crear expertesa per a futurs processos,
com el pressupost d’inversions o d’altres.
 La base de dades de la votació és el cens de la ciutat amb tots els nascuts més
enllà del 12 de gener de l’any 2000.
 La seguretat pel votant és alta: amb document oficial identificatiu i data de
naixement.. Només es podrà votar una vegada. S'ha pres la decisió d'accedir
amb aquestes dades i no amb certificat per facilitar el major nombre de
participants. S’incorpora l'adreça IP en la taula de respostes com una forma de
reduir els possibles mal usos de la participació. Hi haurà una actuació d'AUDIT
informàtica per tal de disposar d’un log d’accessos a la taula de participació i
poder controlar que el procés sigui el més fiable possible.
 Hi haurà accés presencial de votació a les OMD a través d’un ordinador i un
funcionari que serà adequadament assignat i format per al procés participatiu.

 Calendari de la votació
 Les votacions començaran el dimarts 12 de gener a les 12 h. i acabaran el
diumenge 24 de gener a les 24:00
 Els resultats de la votació i la proposta de repartiment ponderat es posarà a
deliberació de la Junta de Portaveus la setmana del 25 al 29 de gener.

És molt ràpida, és pot votar en 5 minuts ¡¡
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 Què es necessita per participar a la Votació Ciutadana
Per votar només necessites complir els següents requisits:
 Tenir 16 anys o més.
 Estar empadronat a Badalona.
 Tenir un document identificatiu (DNI, passaport, targeta de residència o NIE).

 Què s’ha de fer per participar a la Votació Ciutadana?
1. Podràs votar des de casa, des de qualsevol ordinador connectat a internet, des del
telèfon mòbil o bé des de les Oficines Municipals de Districte (OMD).
2. Accedeix al web http://badalona.cat/pressupostos2016
3. Clica sobre la pestanya PARTICIPA
4. Introdueix les teves dades

5. Veuràs 7 propostes per votar.
6. Vota cada una de les propostes amb una nota entre l’0 (gens d’acord) i el 5
(molt d’acord). Pots votar a totes les propostes o a les que tu consideris.
7. Respon el qüestionari final.
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