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BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
1. Què és un procés participatiu?

2. Què són els pressupostos participatius?
3. Per què l’Ajuntament d’Esparreguera fa pressupostos participatius?

4. Què és la plataforma decideix.esparreguera.cat?

5. Quin és el pressupost màxim que es sotmet a participació?

6. Què és una proposta d'inversió, en el marc dels Pressupostos Participatius
2018?
7. Existeix algun límit econòmic per a cada proposta?
8. Qui pot presentar propostes?
9. Qui pot votar propostes?
10. Desenvolupament del procés de participació


Fase 1. Informació i presentació del procés participatiu



Fase 2. Presentació de propostes



Fase 3. Valoració de les propostes presentades



Fase 4. Publicació de les propostes acceptades



Fase 5. Votació de les propostes



Fase 6: Recompte, selecció i publicació de les propostes resultants



Fase 7: Execució de les propostes
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1.

Què és un procés participatiu?

Un procés participatiu és una actuació institucionalitzada destinada a facilitar i promoure la
intervenció de la ciutadania en la definició i planificació de les polítiques públiques locals.

Aquest tipus de processos tracten sobre temes sectorials, territorials, específics o globals.
En aquest sentit, poden tenir per objectiu la promoció de la participació activa de la
ciutadania en la definició dels instruments estratègics del mandat, com per exemple, els
plans estratègics, els plans d’actuació municipal i els pressupostos municipals.
2.

Què són els pressupostos participatius?

Els pressupostos participatius són una eina de democràcia directa que permeten a la
ciutadania incidir o prendre decisions referents als pressupostos públics.

L’Ajuntament d’Esparreguera treballa perquè els vilatans puguin donar a conèixer la seva
opinió sobre un dels projectes municipals més importants, com és l’execució de polítiques
incorporades al pressupost.
3.

Per què l’Ajuntament d’Esparreguera fa pressupostos participatius?

Dipositar en la ciutadania la capacitat de decidir sobre l'entorn en què desenvolupen les
seves vides incrementa la qualitat democràtica de les institucions públiques i suposa una
millora en la gestió institucional, ja que permet construir en comú i decidir el que volem
conjuntament per a la nostra vila.

És voluntat de l'Equip de Govern posar en marxa una primera experiència de pressupostos
participatius a través de la plataforma web decideix.esparreguera.cat en la qual la ciutadania
pugui decidir en què invertir 200.000 euros de la partida d’inversions del Pressupost de l’any
2018.

És important assenyalar que aquest projecte de pressupostos participatius és un projecte
experimental amb el qual es vol iniciar un procés de diàleg de l'Administració municipal amb
la ciutadania, que afavoreix el seu protagonisme en la presa de decisions respecte el seu
entorn directe i promou la modernització de la gestió pública. Per la qual cosa el procés en si
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mateix suposa una oportunitat d'aprenentatge compartit entre l'Ajuntament i la ciutadania del
municipi.

4.

Què es la plataforma decideix.esparreguera.cat?

La plataforma web decideix.esparreguera.cat és un instrument de participació, promogut per
l’Ajuntament d’Esparreguera, per conèixer l'opinió de la ciutadania de la vila, mitjançant un
sistema de votació on-line, sobre assumptes d'interès públic de caràcter local que li afecten i
que són de competència municipal.

Aquesta plataforma serà un espai de participació que aglutinarà les diferents fases del
procés iniciat envers part de les inversions del Pressupost 2018 i permetrà a la ciutadania,
en una primera fase, presentar propostes d’inversió d’àmbit municipal i, en últim terme, votar
les diferents propostes d’inversió seleccionades.

5.

Quin és el pressupost màxim que es sotmet a participació?

El pressupost màxim total que l’Ajuntament d’Esparreguera sotmet al procés de participació
és de 200.000 € (IVA inclòs), de la partida d’inversions del pressupost corresponent a
l’anualitat 2018.
6.

Què és una proposta d'inversió, en el marc dels Pressupostos Participatius
2018?

És una millora en l’espai públic o en els equipaments municipals proposada per a la seva
modernització, adaptació, reparació, conservació o manteniment. Aquesta millora es pot
produir per l’adquisició de béns (aquells que no es consumeixen i que tenen una previsió de
vida útil superior a un any) o a partir de la realització d’unes obres.

EXEMPLES D'INVERSIONS:
• Adquisició d'elements de mobiliari urbà; com ara mobiliari infantil per a zones de jocs
(gronxadors, tobogans, balanços ...), bancs, papereres, fonts, rètols, etc
• Millores en l’àmbit de les noves tecnologies
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• Millores en equipaments municipals, voreres i vials, enllumenat, senyalització viària,
parcs, jardins, clavegueram, etc.

PER TANT, NO SÓN INVERSIONS:
• Programes culturals, campanyes de dinamització comercial, activitats esportives, de
festes, etc.
• Lloguer d'edificis, vehicles, mobiliari, maquinària.
• Despesa de combustibles, energia elèctrica, gas, aliments, etc.
• Servei necessaris per al funcionament de l’Ajuntament; com ara neteja viària, recollida
escombraries, etc.
• Incrementar la freqüència de les línies d'autobusos o modificar les seves rutes.
• Despeses de personal.
• Subvenciones i ajudes.
• Concessió de beques, premis.
Les propostes d'inversió han d'estar vinculats a les competències municipals assenyalades
en l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i/o als
serveis municipals regulats a l´article 26 de la referida llei de règim local.
7.

Existeix algun límit econòmic per a cada proposta?

Cada proposta d’inversió presentada en cap cas podrà superar el llindar dels 40.000 € (IVA
no inclòs). Aquest límit econòmic permet a l’Ajuntament simplificar la gestió i tramitació
administrativa de forma que s’escurcen els terminis i es fa possible l´inici de l´execució
durant l´any 2018.
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8.

Qui pot presentar propostes?

Qualsevol persona, entitat, comerç o empresa vinculada a Esparreguera, ja sigui per
residència o per l’exercici de qualsevol tipus d’activitat al municipi (professional, comercial,
laboral, cultural, etc).

Cada persona o entitat podrà presentar tantes propostes com vulgui.
9.

Qui pot votar les propostes?

Totes les persones majors de 16 anys, que estiguin empadronades a la vila d’Esparreguera i
s'hagin inscrit a la plataforma web decideix.esparreguera.cat podran participar amb el seu
vot.

Cada persona pot votar un màxim de 3 propostes.
10.

Desenvolupament del procés de participació

El procés participatiu es desenvoluparà en les següents fases:


Fase 1. Informació i presentació del procés participatiu

Es realitzarà una campanya de comunicació informativa inicial per a donar a conèixer el
procés. Aquesta campanya culminarà amb la realització d’una jornada participativa amb la
ciutadania en la qual s’explicaran les fases del procés, el calendari d’execució, els àmbits
d’actuació, les eines i canals per participar activament i el model de fitxa amb els continguts
que cal omplir a l’hora de realitzar una proposta. L’objectiu de la jornada, més enllà de donar
aquesta informació, és realitzar una reflexió col·lectiva respecte les necessitats
d’Esparreguera per enriquir les possibles propostes futures de la ciutadania.


Fase 2. Presentació de propostes

Per a presentar propostes serà necessari acreditar-se prèviament a través de la plataforma
informàtica decideix.esparreguera.cat. Aquesta acreditació prèvia es realitzarà via telemàtica
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amb el formulari que a aquest efecte es disposarà a la pàgina web i que requerirà de les
següents dades:

A) Individu:

Nom
E-mail

B) Organització/ col·lectiu:

Nom
E-mail
Nom de l’organització

Un cop acreditat, es podrà accedir a emplenar el formulari de proposta d'inversió. La
proposta d’inversió haurà de contenir la següent informació: títol, breu descripció, justificació
i pressupost orientatiu. L’absència de pressupost orientatiu no exclourà la proposta de ser
valorada si el cost d’execució de la proposta, a criteri de la Comissió Tècnica, s’ajusta als
llindars econòmics fixats en aquestes bases.

Les propostes d'inversió es presentaran principalment via telemàtica a través de la
plataforma web decideix.esparreguera.cat. Excepcionalment, es podrà presentar de forma
presencial en l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Esparreguera.

Les propostes d'inversió hauran d’acomplir els requisits recollits en aquestes bases
reguladores.


Fase 3. Valoració de les propostes presentades

Finalitzat el període de presentació de les propostes, la Comissió Tècnica municipal
constituïda en el marc del procés participatiu realitzarà un procés de valoració de totes les
propostes realitzades amb l'objectiu de comprovar que acompleixen els requisits establerts
en les presents bases reguladores.
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La valoració de les propostes presentades s’iniciarà amb la comprovació inicial de
l’acompliment dels següents criteris:
 S’ha presentat en els terminis i amb les formes establertes.
 S’ha d’identificat la persona o entitat que les realitza i s’ha donat un correu de
contacte.
 És de competència de l’Ajuntament.
 Afecta a l’àmbit municipal i no pas als municipis veïns i/o adjacents.
 Dóna resposta a una necessitat concreta.
 És concreta i valorable econòmicament.
 El seu pressupost no supera els 40.000 € (IVA no inclòs).
 No compromet exercicis pressupostaris futurs.
 És una proposta d´inversió, en els termes definits a la base 6.
 Implica despesa exclusivament de la partida de pressupostos participatius, no sobre
d’altres partides del pressupost.
 No és una actuació que ja s’està duent a terme o que està prevista per a executar en
el Pla d’Actuació Municipal
 Està vinculada a un interès general i no respon a interessos personals o particulars.
 És respectuosa amb els criteris d’inclusió social, sostenibilitat ambiental i respecte
pels Drets Humans.
 Com a criteri general, acompleix amb els criteris i requisits previstos en aquestes
bases.

Superada aquesta validació inicial, es valorarà la viabilitat de la proposta presentada
comprovant, en qualsevol cas, l’acompliment dels següents termes:
•

La proposta és de competència de l'Ajuntament i no requereix de la intervenció
d’altres administracions, institucions o empreses vinculades al sector públic.

•

L’Ajuntament disposa dels terrenys necessaris per l’execució de la proposta.

•

La proposta s’adequa a les lleis i normativa vigent del municipi.

•

El cost execució de la proposta, a criteri de la Comissió Tècnica, s’ajusta als llindars
econòmics fixats en aquestes bases.

•

La proposta és viable tècnicament i no es presenta cap impediment per tal que es
pugui iniciar la seva execució durant l’any 2018.
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Les propostes s’organitzaran per àmbits temàtics i es podran unificar en funció del contingut
similar i/o per la seva viabilitat, prèvia comunicació als proposants.

Les propostes d'inversió que siguin informades favorablement per la Comissió Tècnica seran
les que passaran a la fase de votació final.

El resultat de la valoració realitzada per la Comissió Tècnica es posarà en coneixement de
les persones proposants, preferentment, a través del correu electrònic comunicat en la fase
d’acreditació.


Fase 4. Publicació de les propostes acceptades

Les propostes que hagin estat acceptades en la fase de valoració es publicaran a la
plataforma web decideix.esparreguera.cat.


Fase 5. Votació de les propostes:

La votació es realitzarà de forma telemàtica a través de la plataforma web
decideix.esparreguera.cat. No obstant, s'habilitarà un "punt de votació" amb accés a internet
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Esparreguera on es donarà suport
presencial a les persones que vulguin votar i així ho sol·licitin.


Fase 6. Recompte, selecció i publicació de les propostes resultants

El resultat final del procés participatiu s'obtindrà un cop finalitzada la votació, ordenant totes
les propostes de més a menys votació, tenint en compte que la totalitat de propostes
incloses no podran superar el pressupost total de 200.000 euros. S'aniran acceptant
propostes fins arribar al muntant total.

Si en acceptar una proposta se supera l'import total, es passarà a seleccionar la següent,
fins a exhaurir els 200.000 euros.

El resultat final de les votacions i les propostes que hagin estat seleccionades es publicaran
a la plataforma web decideix.esparreguera.cat per tal de donar a conèixer a la ciutadania
les actuacions que finalment s’executaran amb càrrec als pressupostos participatius 2018.
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L’Ajuntament d’Esparreguera posarà en valor les propostes d’inversions no seleccionades
de forma que es puguin tenir en compte, en el seu cas, en futures inversions municipals.


Fase 7. Execució de les propostes

El govern municipal es compromet a iniciar el procés d'execució de les inversions
seleccionades en l’anualitat 2018, tenint en compte els resultats d’aquest procés participatiu,
sempre que s'atengui als criteris tècnics de viabilitat de les propostes i els límits econòmics
disponibles.

La finalització de l’execució de les propostes guanyadores no necessàriament coincidirà
amb l’any del pressupost.

Es podrà seguir el procés a través de la plataforma web decideix.esparreguera.cat

La regidora de Govern Obert

TAG de Secretaria

Cap Servei de Secretaria

Maria Mas Borràs

Vanesa Fuentes Otero

Núria Mayoral i Marimón

Esparreguera, data de signatura electrònica
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