Reglament del proces
Objectiu del procés
L’objectiu principal dels Pressupostos participatius és implicar als alumnes en la presa de
decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos del centre, mitjançant un sistema
reglat de participació. En concret podran decidir en que s’invertiran 2.000 euros del pressupost
del centre.

Com faig propostes?
Podrà elaborar propostes qualsevol alumne o professor de l’INS Camí de Mar que s’hagi
registrat a la plataforma: http://decidim.camidemar.cat
Per registrar-se a l'aplicació caldrà entrar a l'apart de Registra't i introduir un correu electrònic
i una contrasenya de mínim 10 caràcters. Després l'aplicació enviarà un correu de confirmació
que caldrà contestar i iniciar sessió.
Nomes s’admetran 3 propostes per persona.

Com puc votar?
Podrà votar qualsevol alumne de l’INS Camí de Mar que s’hagi enregistrat i, a més, autoritzat
a la plataforma.
Per autoritzar-se caldrà que l'alumne, un cop registrat, vagi a l'apart de El meu compte i
després a Autoritzacions - El padró.
Cada alumne podrà votar un màxim de tres propostes finalistes.
S’executaran les propostes per ordre de votació fins esgotar el pressupost.

Quines propostes son vàlides?
Sòls s'admetran propostes relacionades amb la millora d’espais, infraestructura, equipaments i
material dintre del centre.
No s’admetran propostes relatives a serveis o disseny curricular.
Tota proposta haurà d’ajustar-se a la normativa de l’ institut i ser d’interès general.
Les propostes hauran de ser viables tècnicament i tindran un màxim de 2.000 euros.
No s'acceptaran les propostes que comportin despeses de manteniment posterior..

Reglament del procés

Fases del procés i calendari
Fase 1 Informació (1 octubre – 14 octubre)
En aquesta fase, es presenta públicament el procés de Pressupostos participatius, i s’inicia la
campanya informativa per difondre els seus objectius i els canals de participació entre els
alumnes. La campanya de difusió inclou reunions informatives, cartells i informació a la pàgina
web.
Fase 2 Presentació de propostes i recollida de suports (15 octubre - 4 novembre)
Les propostes es presenten per part del alumnat de forma individual a través del portal web de
DecINSidim: http://decidim.camidemar.cat
Prèviament caldrà registrar-se a l'aplicació, entrant a l'apart de Registra't. Allà caldrà introduir
un correu electrònic i una contrasenya de mínim 10 caràcters. Després l'aplicació enviarà un
correu de confirmació que caldrà contestar i iniciar sessió.
Cada persona només pot presentar tres propostes. El professorat pot proposar.
En la mateixa pàgina web les propostes poden rebre suports. Es requereix d’un mínim de 5
suports del alumnat per accedir a la següent fase. Aquest mecanisme permet garantir des de
l’inici que les propostes esdevinguin propostes col·lectives, de consens, i que responen a una
necessitat compartida.
Fase 3 Valoració (5 novembre– 25 novembre)
En aquesta fase, la Comissió de Validació recull, classifica i valida les propostes presentades per
els alumnes i professors que han obtingut el mínim de suports necessaris i compleixen tots els
requisits definits al reglament.
Fase 4 Votació ( 26 novembre– 23 desembre)
Durant el període de votació els alumnes podran votar les propostes que hagin passat la fase de
valoració.
Cada alumne tindrà un vot, i una vegada votada la proposta ja no es podrà rectificar.
Té dret a votar qualsevol alumne del centre registrat i, a més, autoritzat. Per això, un cop
registrat l'alumne haurà d'anar a l'apart de El meu compte i després a Autoritzacions - El
padró.
La fase de votació es molt important ja que s decidirà quines de les propostes s’executen
finalment a l’institut.
Fase 5 Execució i Retorn (24 desembre – 13 gener)
En aquesta fase informarem dels resultats de la votació i les propostes guanyadores.
I, per descomptat, veureu la vostra proposta guanyadora executant-se el més aviat possible!

