Fase de elaboración dos
ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS 2023
Valoración e puntuación
das propostas veciñais
1ª Fase - Valoración técnica das propostas achegadas pola veciñanza
2ª Fase - Publicación das propostas que superen a puntuación mínima
3ª Fase - Votación das propostas que superen a puntuación mínima
4ª Fase - Publicación das propostas que se incluirán nos orzamentos
A. COMPETENCIAS PROPIAS OU ALLEAS
B. GASTO CORRENTE OU INVESTIMENTO
C. PUNTUACIÓN DOS INVESTIMENTOS MÁX. 100 PUNTOS
1. NÚMERO DE PROPOÑENTES - 20 P
2. BENEFICIARIOS DA PROPOSTA - 20 P
3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOCIÓN E PROTECCIÓN SOCIAL - 10 P
4. VALORACIÓN TÉCNICA - 15 P
5. VALORACIÓN ECONÓMICA - 5 P
6. REPERCUSIÓN ORZAMENTARIA - 10 P
7. VOTACIÓN VECIÑAL - 20 P

A. COMPETENCIAS PROPIAS OU ALLEAS
De todas as propostas feitas polos veciños/as levarase a cabo unha primeira criba entre as que son competencias
municipais e aquelas que son doutras administracións.
Aquelas que non son municipais remitiranse a outras administracións ou aos órganos competentes así como á
concellaría que estea relacionada coa petición.

B. GASTO CORRENTE OU INVESTIMENTO
Tendo en conta que nos atopamos ante unha competencia municipal propia teremos que levar a cabo a distinción
entre gasto corrente ou de investimento. O gasto corrente refírese as reparacións de infraestruturas existentes ou na
adquisición de bens de consumo cuxa vida útil non excederá do propio exercicio orzamentario. En cambio, os
investimentos refírense ás adquisicións de bens o infraestruturas novas que terán una vida útil superior a un ano.
Só as propostas de investimentos serán valoradas e puntuadas.

C.PUNTUACIÓN DOS INVESTIMENTOS MÁX. 100 PUNTOS
1.NÚMERO DE PROPOÑENTES – (MÁXIMO 20 PUNTOS)
Valoraranse coa maior puntuación aquelas propostas que veñan de entes que representen a colectivos radicados en
Cambre (partidos políticos, asociacións ou clubs...).
Das demais propostas puntuaranse as 3 con máis votos de cada unha das parroquias. En caso de empate nun posto
ambas recibirán a puntuación dese posto minorada en 2 puntos.
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
Propostas de partidos e asociacións - 20 PUNTOS
1º Proposta máis popular de cada parroquia – 15 PUNTOS
2º Proposta máis popular de cada parroquia - 10 PUNTOS
3º Proposta máis popular de cada parroquia - 5 PUNTOS
Demais propostas - 0 PUNTOS
2. BENEFICIARIOS DA PROPOSTA (MÁXIMO 20 PUNTOS)
Potenciaranse aquelas actuacións que se dirixan a un maior número de habitantes de Cambre do seguinte xeito:
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
Propostas que beneficien a todos os veciños/as do Concello - 20 PUNTOS
Propostas que beneficien a dúas ou máis parroquias pero non ao total - 15 PUNTOS
Propostas que beneficien a toda unha parroquia - 10 PUNTOS
Propostas que beneficien a un colectivo de veciños - 5 PUNTOS
Propostas que beneficien a un só veciño/a - 0 PUNTOS

3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOCIÓN E PROTECCIÓN SOCIAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)
Outorgaranse entre 0 e 10 puntos ás propostas dirixidas a mellorar atencións de carácter social: benéfico social,
igualdade, grupos con necesidades especiais, sanitarias ou medidas de fomento do emprego.
4. VALORACIÓN TÉCNICA - 15 P
Someterase cada investimento á valoración do departamento de obras e servizos que as cuantificará
economicamente e puntuará ata 15 puntos cos seguintes parámetros.
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
A proposta é viable segundo os técnicos municipais - 5 PUNTOS
Complementa as infraestruturas existentes no municipio - 5 PUNTOS
Trátase dun investimento cun prazo de vida útil superior a 15 anos - 5 PUNTOS
5. VALORACIÓN ECONÓMICA - 5 P
Unha vez valoradas polos técnicos someterase a avaliación polo departamento de Intervención económica a fin de
puntualas nos seguintes aspectos.
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
Obras financeiramente sostibles segundo o Goberno Central - 5 PUNTOS
(segundo establece a Lei Orgánica 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira)
6. REPERCUSIÓN ORZAMENTARIA - 10 P
Valorarase como afectará o investimento ao orzamento do seguinte xeito:
CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
Aumento de gasto en capítulo 1 (Persoal) - MENOS 10 PUNTOS
(segundo establece a Lei Orgánica 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira)
Aumento de gasto en capítulo 2 ( BENS CORRENTES E SERVIZOS) - MENOS 5 PUNTOS
(segundo establece a Lei Orgánica 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira)
Sen aumento de gasto - 0 PUNTOS
Aforro - 10 PUNTOS
A intención é potenciar aquelas actuacións que supoñan unha minoración do gasto corrente fronte ás que supoñan
un aumento deste (financeiramente sostible).
7. VOTACIÓN VECIÑAL - 20 P
Trala recolleita de propostas, todas aquelas que obteñan máis de 55 puntos na fase de valoración publicaranse na
páxina web, para que os veciños puntúen 3 delas coa valoración do 1 ao 3 (1 a menos valorada, 3 a máis valorada).
No caso de que ningunha das propostas realizadas por veciño/as a titulo individual alcance os 55 puntos, accederán
á fase de votación popular as 3 con máis puntuación.
Sumaranse os puntos obtidos por cada investimento e procederase a ordenalas da máis á menos votada.
A proposta que obteña máis votos recibirá 20 puntos, a seguinte 19, e así sucesivamente ata chegar a 0 puntos.
Logo desta votación estes puntos sumaranse aos obtidos nos apartados anteriores e as propostas de investimento
que obteñan a maior puntuación incluiranse nos orzamentos para a súa execución durante os vindeiros 2 anos
naturais.

