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BASES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE LA POBLA 

DE CLARAMUNT PER A L’EDICIÓ DEL 2020 

1. SOBRE AQUEST DOCUMENT 

Aquest document inclou el procés i criteris a seguir per als Pressupostos Participatius 2020 

de La Pobla de Claramunt. 

2. OBJECTIUS 

L’Ajuntament de La Pobla de Claramunt té la voluntat d’engegar un procés de 

Pressupostos Participatius per tal que la ciutadania pugui decidir en què s’inverteix una 

part del pressupost municipal, fomentant així la participació activa dels veïns i veïnes en 

la gestió municipal. 

Els Pressupostos participatius han d’esdevenir una eina de participació i gestió del poble, 

mitjançant la qual la  ciutadania pot proposar i decidir sobre el destí de part del 

pressupost municipal i  en conseqüència buscar la millora de La Pobla de Claramunt 

3. CRITERIS 

Per aquesta edició s’assigna una partida de 35.000€ del pressupost municipal.  

Les propostes que s’inclouran en el procés seran aquelles que compleixin els següents 

criteris:  

✓ Que no superin la quantitat fixada per al procés.  

✓ Que siguin legals. 

✓ Que siguin viables tècnicament. 

✓ Que siguin sostenibles en el temps, tant l’actuació en sí com el manteniment 

que se’n derivi. 

✓ Que no suposin contractació de nou personal per part de l’Ajuntament. 
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✓ Que facin referència a inversions i, per tant, que no facin referència a serveis ni 

a millores en els serveis. 

✓ Que siguin competència de l’Ajuntament. 

✓ Que no siguin exclusives socialment. 

✓ Que vagin acompanyades de les dades identificatives i de contacte del 

proposant 

4. ORGANS REPRESENTATIUS 

4.1. Comissió política 

L’equip de govern serà l’encarregat de definir i validar les bases del procés, és a dir 

aquest document, i de compartir-lo amb la resta de consistori. 

4.2. Comissió de seguiment 

Es crearà una comissió de seguiment que s’encarregarà de revisar i validar des del 

disseny inicial fins a cadascuna de les fases del procés. 

Aquesta comissió estarà formada per representants polítics de l’equip de govern i 

tècnics de l’Ajuntament, així com per representants de l’equip tècnic de participació 

ciutadana. 

La seva funció principal serà, doncs, el seguiment del procés, intervenint en la seva 

definició, organització i dinamització. 

4.3. Comissió tècnica 

També es crearà una comissió tècnica amb personal de diferents departaments 

municipals, que serà l’encarregada de realitzar la validació de les propostes recollides.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

5. ESTRUCTURA DEL PROCÉS 

El procés participatiu seguirà les següents fases: 

 

 

6. FASES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 

6.1. Presentació del procés 

Aquesta fase ha de permetre donar a conèixer el procés, però també motivar la 

participació activa de la ciutadania en les fases següents. 

Per dur-la a terme, s’utilitzaran els següents canals: 

1. Una sessió adreçada a tota la ciutadania per presentar el procés i explicar les 

bases i fases del mateix. 

2. Una difusió a través dels canals de comunicació municipals, de forma àmplia i 

generalitzada entre tota la ciutadania. 

6.2. Elaboració de propostes 

Aquesta fase ha de facilitar i permetre a la ciutadania l’elaboració i presentació de 

propostes susceptibles de ser incorporades en el procés de Pressupostos Participatius 

2020, tenint en compte els criteris i límits establerts en aquest document. 

La presentació de propostes per part de la ciutadania es pot dur a terme a través de 

dos canals possibles: 

1. Formularis en paper que es faran arribar a totes les llars del municipi. 

2. Formulari online disponible al web de l’Ajuntament, a l’apartat de Pressupostos 

Participatius. 
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Cada veí i veïna de  La Pobla de Claramunt empadronat/da al municipi i major de 16 

anys, podrà presentar un màxim de 2 propostes, redactades de forma clara i concreta 

per tal que sigui possible la seva valoració posterior. 

Un cop finalitzat el període de presentació de propostes, es realitzarà una depuració del 

llistat per tal d’identificar les repetides i aquelles que requereixin d’aclariments per part 

de les persones proposants. En aquests casos, es contactarà amb aquestes persones per 

tal d’aclarir els possibles dubtes i poder així millorar les propostes. 

Posteriorment, la comissió tècnica realitzarà una primera validació de les propostes per 

determinar la seva possible viabilitat. 

6.3. Priorització de les propostes 

Resulta molt interessant facilitar que la ciutadania pugui reflexionar entorn les propostes 

recollides i determinar quines poden ser les més prioritàries a dur a terme. 

Per aquest motiu, es realitzarà una sessió de reflexió i priorització del llistat de propostes 

que han passat la primera validació oberta a tota la ciutadania i especialment a les 

persones que hagin presentat propostes per tal que, en el cas que hagin passat la 

primera validació, puguin explicar-les més a fons i defensar-les. 

6.4. Validació tècnica de les propostes 

La comissió tècnica serà l’encarregada de valorar econòmicament les propostes 

prioritzades a les anteriors sessions i, per tant, de fer-ne la validació final. 

Els resultats de la valoració es publicaran al web municipal i es facilitaran a tots aquells 

veïns i veïnes que les hagin presentat. 

6.5. Votació popular 

En aquesta fase podran participar totes les persones empadronades a La Pobla de 

Claramunt majors de 16 anys. 

Cada persona haurà de votar un total de 3 propostes. Es consideraran nul·les aquelles 

butlletes que tinguin menys o més de 3 propostes marcades. 

El procés de votació popular es podrà realitzar mitjançant dos canals: 

1. Una butlleta física i un procés de votació presencial, a través d’urnes i la 

presentació del DNI a equipaments municipals. 
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2. Una butlleta online disponible al web municipal. 

Es recomana que a l’hora d’escollir les propostes a votar es tinguin en compte les 

necessitats que té el municipi i aquelles que poden aportar un benefici més global per 

a tota la ciutadania. 

Les propostes finals es seleccionaran en base als vots obtinguts i al límit econòmic 

establert, escollint-se, doncs, aquelles propostes, la suma de les quals sigui la més 

propera al límit econòmic del procés, sempre tenint en compte els vots obtinguts. 

6.6. Retorn i avaluació 

Finalment, es realitzarà una sessió de presentació dels resultats del procés oberta a tota 

la ciutadania, juntament amb una difusió àmplia dels mateixos. 

També es facilitarà la possibilitat de que qui ho desitgi pugui valorar com s’ha 

desenvolupat el procés de Pressupostos Participatius per tal de tenir-ho en compte per 

a futures edicions. Aquesta valoració s’afegirà a la valoració que en facin la comissió de 

seguiment i la comissió tècnica. 

7. CALENDARI 

1. Presentació  

1.1. Sessió informativa    20 de febrer de 2020 

1.2. Difusió del procés    febrer 2020 

2. Elaboració i presentació de propostes  febrer-març 2020 

3. Priorització de propostes    abril 2020 

4. Validació de les propostes    març-abril-maig 2020 

5. Votació popular     juny- juliol 2020 

6. Retorn i avaluació     juliol 2020 

 

 

Mari Pau Castaño Vega 

Regidora Participació Ciutadana 


