
CONSIDERACIONS INICIALS

� Prova Pilot
� Propostes d’inversió
� Presentació de propostes
� Estudi de les propostes
� Procés de votació
� Selecció definitiva i execució dels 

projectes
� Calendari



PROVA PILOT

� La proposta d’un pressupost participatiu 
pretén ser un mecanisme o instrument 
de participació, a través del qual la 
ciutadania defineix on van a parar una 
part dels recursos públics.

� Alhora, ens permet conèixer quines són 
les necessitats de la població i com la 
ciutadania prioritza aquestes 
necessitats, esdevenint una eina útil de 
planificació de la despesa municipal.



� Aquest 2016, des de l’Ajuntament 
volem posar en marxa aquesta prova 
pilot sobre pressupostos 
participatius.

� S’estudiarà la creació d’una comissió
mixta formada per personal tècnic i 
entitats veïnals, que contempli la 
paritat i la perspectiva de gènere.

PROVA PILOT



PROPOSTES D’INVERSIÓ

� La dotació per aquesta prova pilot 
és de 150.000 euros.

� Aquest import equival a un 45% del 
total de la inversió de 2016, 
finançada amb recursos propis.

� Es podran presentar propostes amb 
un pressupost màxim de 30.000 
euros cadascuna.



PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

� Poden presentar propostes:
� Persones empadronades a Barberà del    

Vallès.
� Entitats i grups de persones que constin al 

registre municipal (exclosos partits polítics).

� Caldrà omplir una fitxa presencialment 
a l’OAC.

� El termini de presentació finalitza el dia 
19 de juny de 2016. 



PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Condicions que han de complir

� Donar resposta a una necessitat de 
ciutat.

� Tenir un principi i final, sense 
compromís per a pressupostos 
posteriors.

� Han de ser executables dins l’any 
2017.

� Han d’estar relacionades amb àmbits 
competencials de l’Ajuntament.



� Ser viables tècnicament i 
normativament.

� Estar quantificades econòmicament i 
tenir un límit de 30.000 euros.

� Tenir una relació estreta amb el 
capítol d’inversions, no poden ser 
serveis o contractació de personal.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Condicions que han de complir



� Identificació de la persona o entitat 
que fa la proposta

� Títol identificatiu de la proposta
� Justificació de la proposta
� Destinatàries – beneficiàries
� Pressupost desglossat

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Documentació a incloure



ESTUDI DE LES PROPOSTES

� Els serveis tècnics municipals avaluaran 
cada una de les propostes i la seva 
viabilitat tècnica, normativa i 
econòmica.

� Es farà un acte on es faran públiques les 
propostes acceptades.

� Les persones i entitats podran 
presentar-les i defensar-les.



PROCÉS DE VOTACIÓ

� Cada persona disposarà de 20 punts i 
podrà votar un màxim de 4 propostes.

� Quan i on es podran votar les propostes:
� De manera presencial a: l’OAC, Centre Cívic 

de Ca N’Amiguet, Casal de Cultura i Torre 
d’en Gorgs.

� Setembre.

� Els resultats de la votació es faran 
públics durant el mes d’octubre.



SELECCIÓ DEFINITIVA

� Es farà pública la selecció definitiva de 
propostes.

� Es crearà una comissió mixta formada 
per cos tècnic i participants en el procés.

� Es redactarà un projecte a nivell tècnic.
� Es disposarà de l’any 2017 per dur a 

terme l’execució de les diferents 
propostes.



CALENDARI APROXIMAT

� Compartim el projecte: 28 d’abril
� Presentació de propostes: fins el 19/06
� Estudi de les propostes 
� Acte públic de presentació de propostes 

acceptades: Setembre
� Votació: Setembre
� Compartim la selecció definitiva de 

propostes aprovades: Octubre



Moltes gràcies!!


