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PREÀMBUL  
 

Els pressupostos municipals són l'eina que ens permet, per una banda, fer una distribució 
responsable dels recursos econòmics de la ciutat i per l'altra implementar qualsevol Pla d'Acció 
Municipal. 

Emmarcades en un programa que dóna prioritat a l'augment de polítiques socials, a reforçar 
l'àrea d'atenció a les persones i a l'empoderament de la ciutadania, com a eina no només de 
participació, sinó també de control a la tasca política, s'ha dissenyat aquestes bases dels 
pressupostos participatius. 
"Pressupostos participatius. Fem ciutat" és una proposta que pretén ser un mecanisme o 
instrument de participació, a través del qual la ciutadania defineix on aniran a parar una part 
dels recursos públics dels nostre municipi. 
Alhora, ens permetrà conèixer quines són algunes de les necessitats de la població i com la 
ciutadania les prioritza, esdevenint una eina útil de planificació de la despesa municipal. 
És per tot això que cal dissenyar una sèrie d'eines, sessions i debats, recollits en aquestes 
bases, per tal de convertir aquesta proposta en una pràctica habitual, a la nostra ciutat, amb 
aquest component de participació i incorporació dels interessos col·lectius en la que 
l'empoderament de la ciutadania és cabdal. 

 

1. OBJECTE 
 

L’objecte de les presents bases és regular el procés de Pressupostos Participatius 2018, com 
una eina amb la qual la ciutadania participa activament a l'hora de decidir a què van destinats 
una part del recursos públics. Atenent als següents principis bàsics: 

• Auto-reglamentat 
• Universal 
• Deliberatiu 
• Col·laboració interactiva entre la ciutadania i les institucions públiques 
• Amb un sistema de seguiment i control social 

 
El procés participatiu objecte d'aquestes bases es realitza seguint el model utilitzat en 
l’experiència pilot duta a terme per al pressupost municipal de 2017, en el marc de la Llei 
10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no refrendàries i d‘altres formes de 
participació ciutadana. 
 

 

 



 
Avinguda Generalitat, 70 
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815 
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
E-mail: barbera@bdv.cat 

    Web: www.bdv.cat 

 
 

 
2. PROJECTES 
 

2.1 Dotació Econòmica  
 
Del total del pressupost municipal es reservaran 150.000 euros per tal que la ciutadania pugui 
decidir en quins projectes s'aplicaran aquests recursos. Els projectes o propostes presentades 
hauran de ser imputats al capítol IV (Inversions reals) i al capítol II (Despeses corrents) del 
pressupost de despeses.  
 

2.2 Condicions bàsiques de les propostes 

 
Les propostes poden ser de qualsevol àmbit de competència municipal i han de tenir com a 
objectiu una intervenció a l’espai públic o als equipaments municipals (renovació o creació 
d’un equipament, millora d’un espai públic, adquisició de mobiliari, creació d’una web o 
aplicació) o han de respondre al finançament d’activitats o serveis dirigits a les persones i/o 
d’intervenció comunitària (projectes de caire esportiu, de lleure, culturals... dirigits a les 
persones, en general o bé a col.lectius específics o que suposin una intervenció en la 
comunitat on es desenvolupen, que tinguin per objecte la millora i el canvi de les condicions 
estructurals i de les condicions de vida de la població a qui van dirigits.  
 
Les propostes hauran de complir els següents indicadors: 
 
1. Tenir visió de ciutat i generar impacte al conjunt del territori municipal. 
2. Donar resposta a una necessitat de la ciutat i ser d'interès col·lectiu o comunitari.  
3. Fer referència a àmbits i temes de competència municipal. 
4. Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament, i respectar el 
marc jurídic i legal existent. 
5. Tenir principi i final, sense que comprometin pressupostos posteriors, a excepció de la 
despesa corrent per manteniment del projecte. 
6. Han de ser executables durant l'any 2018 
7. Les propostes no podran tenir un pressupost superior als 30.000 euros, IVA inclòs.  
 
 

2.3 Normativa 

 

La normativa a la qual hauran d’ajustar-se les propostes que es presentin i que és la que 
regula l’elaboració dels Pressupostos Municipals és la següent:  
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a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.  
b) Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret  
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
c) El R.D. 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa la llei d’hisendes locals.  
d) Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s'estableix l'estructura dels  
Pressupostos dels ens locals.  
e) Aquestes bases. 

 

 

3. INICIATIVA DEL PROCÉS  

 

Aquest procés de participació és d'iniciativa institucional i es promou per l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès en l'àmbit de les seves competències en matèria pressupostària. 

 

4. ÀMBIT SUBJECTIU DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

 

4.1 Podràn prendre part en aquest procés de participació ciutadana en la fase de presentació 
de propostes: 
- Les persones majors de setze anys empadronades en el municipi de Barberà del Vallès en 
data anterior a la aprovació d’aquestes bases, adjuntant 15 signatures de veïns o veïnes que 
recolzin la proposta presentant propostes de forma presencial, dins el període previst a tal 
efecte. 

- Les associacions o entitats sense ànim de lucre del municipi que constin degudament 
inscrites en el Registre municipal d’entitats, en data anterior a l’aprovació d’aquestes bases. 

- Els partits polítics o coalicions electorals no podran presentar propostes. 
 

4.2 Podran prendre part en aquest procés de participació ciutadana en la fase de votació: 
- Les persones majors de setze anys empadronades en el municipi de Barberà del Vallès en 
data anterior a l’aprovació d’aquestes bases, podran fer-ho de forma presencial, dins del 
període previst a tal efecte. Les persones s’hauran d’identificar amb el DNI, NIE, Carnet de 
Conduir o Passaport originals i des dels centres votació es farà la corresponent comprovació 
amb les dades del Padró Municipal d’Habitants. 
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5. FASES DEL PROCÉS 
El procés contempla quatre moments principals: 

 

• Informació a les persones que poden fer propostes 
• Fer propostes des de la ciutadania a títol individual o col·lectiu. 
• Debat, elaboració i priorització de propostes. 
• Votació per part de tota la ciutadania. 

 
que es concreten en les següents fases: 
 

• Fase 0. Definició del procés de pressupostos participatius i del pla de comunicació i 
sessió pública 

• Fase 1. Presentació de propostes. 
• Fase 2. Estudi de les propostes 
• Fase 3. Sessió pública de presentació de les propostes 
• Fase 4. Votació de les propostes. 
• Fase 5. Recompte i valoració. Publicitat de les propostes guanyadores 
• Fase 6. Avaluació i memòria del procés 

 

6. ÓRGANS I ESPAIS DEL PROCÉS  
 

6.1 COMISSIÓ IMPULSORA I DE GESTIÓ DEL PROCÈS DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS  
Es crearà una comissió politico-tècnica- veïnal, la composició de la qual serà: 

• Comissió econòmica formada per quatre membres de l'equip de govern, un dels quals 
exercirà les funcions de president/a de la comissió 

• Regidor/a de l'àmbit competencial i matèries específiques d' associacionisme i 
relacions amb entitats 

• Personal tècnic de l'àrea de serveis econòmics i administratius  
• Personal tècnic de l'àrea de serveis jurídics i contractació 
• Personal tècnic de l'àrea de serveis territorials 
• Personal tècnic de l'àrea de drets civils i ciutadania  



 
Avinguda Generalitat, 70 
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815 
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
E-mail: barbera@bdv.cat 

    Web: www.bdv.cat 

 
 

• Persona representant de les AAVV, el nomenament de la qual caldrà fer arribar a 
l’Alcaldia per escrit com a requisit previ per poder integrar-se i participar en aquesta 
comissió 

• Persona representant dels partits polítics amb representació municipal i que no formin 
part de l'equip de govern 

• Persona representant de les entitats degudament inscrites al registre d'entitats de 
l'Ajuntament 

 
La seva composició, designació i nomenament correspondrà a la junta de govern local, tant pel 
que fa als membres de l’equip de govern com al personal tècnic municipal. Pel que fa 
referència a les persones representants de les AAVV, partits polítics i entitats, caldrà que facin 
arribar a l’Ajuntament per escrit la seva proposta de nomenament com a requisit previ per 
poder integrar-se i participar en aquesta comissió. Aquestes persones s'escolliran per ordre 
d'entrada de la seva instància. La manca de comunicació i nomenament d’alguna d’aquesta 
persones no impedirà que la comissió exerceixi mentrestant les seves funcions. 
 
Aquesta comissió s'encarregarà de la gestió del procés i d'altres funcions, consistents en:  

1. Validar les propostes presentades per la ciutadania, a partir dels criteris definits en les 
presents bases. 

2. Encarregar els informes de viabilitat de les propostes seleccionades  

3. Validar el resultat de la votació ciutadana i aprovar les propostes guanyadores. 

4. Planificar els projectes d’execució de les propostes guanyadores; revisar els projectes 
d’execució redactats per part dels tècnics municipals; supervisar l’execució dels 
projectes; i finalment validar la memòria final del procés. 

5. Interpretar i donar les instruccions necessàries per garantir una correcta gestió del 
procés de participació. 

6. Encarregar la redacció de les bases del procés per a exercicis futurs. 

7. Revisar i valorar les bases del procés per a exercicis futurs.  
 
 
El mandat de les persones membres d’aquesta comissió tindrà una vigència equivalent a les 
les presents bases reguladores dels pressupostos participatius de 2018 
 

 
6.2 COMISSIÓ TÈCNICA DEL PROCÈS DELS PRESSUPOSTOS P ARTICIPATIUS  
 
Es crearà una comissió tècnica, la composició de la qual serà: 
 

• Personal tècnic de la secció de l’Àrea de Serveis Econòmics 
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• Personal tècnic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
• Personal tècnic de la secció de Serveis Jurídics i Contractació 
• Personal tècnic de l’Oficina de Convivència i Participació Ciutadana 
• Personal tècnic de la secció de Noves Tecnologies  
• Personal tècnic del Gabinet d'Alcaldia i Comunicació 
• Personal tècnic de l’Àrea de Serveis Territorials 

 
La designació i nomenament de les persones que formaran part d'aquesta comissió 
correspondrà a la persona que exerceixi de president/a de la comissió impulsora i de gestió del 
procés dels Pressupostos Participatius. 
 
Aquesta comissió s’ampliarà amb personal tècnic sectorial concret, en el cas que hi hagi 
propostes i/o qüestions que ho requereixin. 
 
Aquesta comissió s'encarregarà de la implantació i execució dels acords presos per la 
comissió impulsora i de gestió del procés.  
 

 
7. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÈS  
 
Fase 0. Definició del procés de pressupostos partic ipatius i del pla de comunicació i 
sessió pública  
 
L'equip de Govern consensuarà i aprovarà les presents bases, amb l’objectiu de desenvolupar 
adequadament i amb totes les garanties el procés de Pressupostos Participatius. En paral.lel, 
es dissenyarà i calendaritzarà un pla de comunicació que abarqui totes les fases del procés.  
 
S’iniciarà el pla de comunicació per difondre els objectius del procés i els canals de 
participació entre la ciutadania. La campanya de difusió inclourà, entre d’altres, cartells, 
informació a través de correu electrònic i a la plana web. 
 

A continuació es desenvoluparà una sessió pública, oberta a tota la ciutadania, amb la finalitat 
d'explicar tot el procés participatiu i les diferents fases.  

 

Fase 1. Presentació de propostes  
 

Es desenvoluparà el període de recollida de propostes generades per la ciutadania i entitats 
del municipi.  
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Les propostes s’hauràn de consignar en una fitxa formulari disponible en paper a l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament o en format digital a la pàgina web municipal, i 
s'haurà de presentar a l'OAC, adjuntant tota la documentació que es consideri oportuna.  

 

Davant de qualsevol dubte o consulta es podrà demanar assessorament a través del següent 
correu electrònic: pressupostosparticipatius@bdv.cat 

 

La proposta contindrà els següents apartats:  
• Nom de la persona o entitat que realitza la proposta (en aquest cas, amb identificació 

també de la persona representant) 
• DNI o CIF 
• Adreça de correu electrònic i/o telèfon 
• Títol de la proposta (15 paraules) 
• Necessitat que vol resoldre (20 paraules) 
• Persones o col·lectius a qui va adreçada la proposta (20 paraules) 
• Descripció (500 paraules) 
• Pressupost desglossat 

 
El pla de comunicació es continuarà desenvolupant segons el calendari previst. 
 
Fase 2. Estudi de les propostes  
 
En aquesta fase, en primer lloc, la comissió impulsora comprovarà que totes les propostes 
compleixen els requisits per poder passar a la següent fase i aportin tota la informació 
sol·licitada al formulari.  
 
En segon lloc, la comissió tècnica del procés validarà les propostes presentades a partir dels 
següents criteris:  
 

• Ser un projecte de ciutat 
• Ser de competència municipal 
• No contradir els plans aprovats. 
• Ser realitzables tècnicament. 
• Ser viables econòmicament. 
• Respectar el marc jurídic i legal existent. 
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• Tenir principi i final, sense que comprometin pressupostos posteriors, a excepció de la 
despesa corrent per manteniment del projecte. 

• No poden contemplar subvencions a entitats ni el finançament de projectes no 
municipals ja existents. 

 
La comissió impulsora del procés sol.licitarà als serveis tècnics municipals que correspongui 
l’elaboració d’un informe de viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de les propostes. Es farà 
servir un document tipus formulari amb valoracions objectives que quedin recollides en els 
criteris anteriors.  

 
En cas d’observar inadequacions o incompatibilitats en alguna de les propostes 
preseleccionades, la comissió impulsora pot proposar modificacions, sempre que no desvirtuïn 
o alterin de manera substancial el contingut o sentit de la proposta original. En aquest supòsit 
caldrà revisar o informar tècnicament de nou la proposta abans de ser seleccionada 
definitivament. 
 

El pla de comunicació es continuarà desenvolupant segons el calendari previst. 

 

Fase 3. Sessió pública de presentació de les propos tes  

 

L'Ajuntament convocarà una sessió pública, on es presentaran públicament totes les propostes 
finalistes. En aquesta sessió, cada persona o entitat que hagi presentat una proposta, i 
aquesta hagi estat acceptada, la podrà explicar i defensar.  
 

El pla de comunicació es continuarà desenvolupant segons el calendari previst. 

 

Fase 4. Votació de les propostes  

 

En aquesta fase, es desenvoluparà el període de votació de propostes per part de tota la 
ciutadania, com a mínim durant dues setmanes. La votació s'haurà de realitzar presencialment 
mitjançant una butlleta disponible en paper, que contindrà la relació de propostes. 

Cada persona disposarà de 20 punts, que podrà repartir en un màxim de quatre propostes.  
 

La votació es farà de manera presencial a:  
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1. Oficina d'Atenció Ciutadana (Passeig Doctor Moragas, 224) 

2. Oficina d'Atenció Ciutadana (Ca n'Amiguet, Via sant Oleguer,20) 

3. Casal de cultura (C/Nemesi Valls, 35) 

 

 
La informació sobre els dies, horaris i ubicació de la urna de votacions es publicarà com a 
mínim, a la web municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.  
 
El pla de comunicació es continuarà desenvolupant segons el calendari previst. 
 
Fase 5. Recompte i valoració. Publicitat de les pro postes guanyadores  
 
Finalitzat el període de votació, aproximadament en una setmana, es realitzarà un acte públic, 
del qual el secretari de l'Ajuntament aixecarà acta, per fer el recompte de la votació. Hi serà 
present la comissió impulsora i tota la ciutadania que vulgui participar.  
 
S'elaborarà un llistat amb totes les propostes finalistes i les votacions obtingudes, ordenades 
de major a menor nombre de vots. En aquest llistat hi constarà també el cost econòmic de les 
propostes. Per ordre de llista, s'escolliran les propostes fins esgotar la quantitat de 150.000 
euros.  Aquestes propostes es publicaran als mitjans de comunicació locals.  
 
Els resultats del procés participatiu es presentaran al Ple Municipal per tal de fer efectiva la 
seva incorporació i aprovació en els Pressupostos Municipals de l'any següent.  
En el moment de l’execució de la proposta es farà visible que ha estat una persona o entitat   
de Barberà del Vallès la seva promotora.  
 

Si en el transcurs de l'execució de les propostes, es genera un estalvi suficient per poder 
realitzar la primera proposta que no hagi estat finalista, la comissió valorarà la possibilitat de la 
seva execució. 
Durant l'any d'execució, s'anirà publicant, als mitjans de comunicació locals, les propostes que 
s'hagin executat. 
El pla de comunicació es continuarà desenvolupant segons el calendari previst. 

 

Fase 6. Avaluació i memòria del procés  

 

En aquesta fase, la comissió impulsora recollirà les opinions i propostes de millora dels 
Pressupostos Participatius per a la següent edició a la comissió tècnica del procés, els serveis 
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municipals involucrats i també de la pròpia comissió impulsora. Es farà una enquesta de 
satisfacció ciutadana del procés per internet.  
Des dels serveis tècnics municipals s’elaborarà una memòria anual que deixarà constància de 
l'assoliment dels indicadors d'avaluació marcats en un inici i les propostes de millores 
recollides en aquesta fase s’incorporaran a la nova proposta de bases del procés, ambdós 
documents es faràn arribar a la comissió impulsora i de gestió del procés per a la seva revisió.  

 

9. TEMPORITZACIÓ 
 

Fase 0. Definició del procés de pressupostos participatius i del Pla de Comunicació i sessió 
pública 

Definició del procés de pressupostos i pla de comunicació: segona quinzena de març de 2017 
Aprovació de les bases del procés: junta de govern local del 12 d’abril de 2017  
Fase 1. Presentació de propostes: termini d’un mes, fins a finals de maig de 2017 
Fase 2. Estudi de propostes: tot el mes de juny de 2017 
Fase 3. Sessió pública de presentació de les propostes: Tot el mes de juliol de 2017 
Fase 4. Votació de les propostes: del 4 al 29 de setembre de 2017  
Fase 5. Recompte i valoració. Publicitat de les propostes guanyadores: 1ª i 2ª setmana 
d’octubre de 2017 
Fase 6. Avaluació i memòria del procés: fins al mes de gener 2018. 

 

 

10. DISPOSICIÓ FINAL  

 

Aquestes bases es publicaràn als mitjans locals.  

 


