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1. Què són els pressupostos participatius? 

Els pressupostos participatius són una eina de democràcia directa que permeten a la 

ciutadania incidir o prendre decisions sobre una part de la despesa pública en matèria 

d’inversions municipals.   

 

El procés participatiu dels pressupostos municipals és un procés institucional que 

promou l’Ajuntament d’Esparreguera destinat a facilitar i promoure la intervenció de la 

ciutadania en l’elaboració de propostes i selecció d’intervencions municipals vinculades 

al pressupost municipal d’inversions. 

 

2. 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 

conjuntament sobre la nostra vila. 

 

És voluntat de l'equip de Govern posar en marxa una segona experiència de 

pressupostos participatius, en la qual la ciutadania pugui decidir en què invertir 200.000 

euros (IVA inclòs) de la partida d’inversions del pressupost de l’any 2020. 

 

Amb aquest procés es pretén, igual que en els pressupostos participatius de l’any 2018, 

que la ciutadania d’Esparreguera tingui protagonisme en la presa de decisions respecte 

a les inversions municipals. 

 

3. Què es la plataforma decideix.esparreguera.cat? 

La plataforma web decideix.esparreguera.cat és un instrument de participació en línia, 

promogut per l’Ajuntament d’Esparreguera, per a conèixer l'opinió de la ciutadania de la  
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vila sobre assumptes d'interès públic de caràcter local i que són de competència 

municipal. 

 

Aquesta plataforma serà un espai de participació que aglutinarà les diferents fases del 

procés iniciat que permetrà a la ciutadania, en una primera fase, presentar propostes 

d’inversió d’àmbit municipal; posteriorment prioritzar-les, i, en últim terme, realitzar el 

seguiment dels diferents projectes d’inversió seleccionats. 

 

Durant el procés es prestarà suport presencial a les persones amb dificultats per a 

accedir a la plataforma digital. Aquesta assistència es durà a terme a través de punts 

habilitats com l’Oficina d’Atenció Ciutadana i aquells altres que s’indiquin en la 

plataforma. 

 

4. Quin és el pressupost màxim que se 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 2020. Aquestes inversions s’executaran durant el període 

2020 i 2021. 

 

5. Què és una proposta d'inversió, en el marc dels pressupostos 

participatius 2020? 

És una millora en l’espai públic o en els equipaments municipals mitjançant la 

realització d’una obra proposada per a la seva modernització, adaptació, reparació, 

conservació o manteniment.  La inversió pot consistir també en l’adquisició d’aquells 

béns que no es consumeixen i que tenen una vida útil superior a un any. 
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CONCEPTE  D'INVERSIONS 

Inversions en béns de domini públic 

Són diners destinats a béns dels quals tothom pugui fer ús o que puguin atendre les 

necessitats del conjunt de la ciutadania d’Esparreguera. 

 

 Infraestructures i béns destinats a l’ús general: una infraestructura és un mitjà, 

un bé o una instal·lació que s’ha adequat o es pot adequar per a dur-hi a terme 

una activitat. Les inversions proposades poden consistir a: 

 

 Realitzar millores en equipaments municipals, en parcs, en jardins, en 

voreres, en vials, en l’enllumenat dels carrers o la seva senyalització. 

 

 Adquirir elements de mobiliari urbà com zones de jocs (gronxadors, 

tobogans....), bancs, papereres, fonts o rètols. 

 

 Millores en el funcionament dels serveis públics: aquest apartat permet 

perfeccionar, corregir i esmenar el funcionament d’algun equipament o 

incrementar la qualitat d’algun servei municipal, sempre que es pretengui assolir 

un benefici general més ampli al de la pròpia persona proposant o a la del 

col·lectiu a què aquest pertanyi. 

 

  Inversions de caràcter immaterial: les inversions de caràcter immaterial poden 

ser des d’inversions en estudis de temes o qüestions que puguin preocupar-nos 

sobre Esparreguera (ambientals, històrics, etc.) o exposicions sobre alguna 

qüestió que pugui ser interessant de donar a conèixer. 

 

PER TANT, NO SÓN INVERSIONS 
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 Programes culturals, campanyes de dinamització comercial, activitats 

esportives, de festes, etc. 

 

 Lloguer d'edificis, vehicles, mobiliari o maquinària. 

 

 Despesa de combustibles, energia elèctrica, gas, aliments, etc. 

 

 Serveis necessaris per al funcionament de l’Ajuntament, com ara: neteja viària, 

recollida d’escombraries, etc.  

 

 Incrementar la freqüència de les línies d'autobusos o modificar-ne les rutes. 

 

 Despeses de personal. 

 

 Subvenciones i ajudes. 

 

 Concessió de beques o premis. 

 

Les propostes d'inversió han d'estar vinculades 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.  
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6. Existeix algun límit econòmic per a cada proposta? 

Cada proposta d’inversió presentada en cap cas podrà superar el llindar de 100.000 € 

(IVA inclòs). Aquest límit econòmic permet a l’Ajuntament realitzar actuacions que 

impactin en la millora de l’espai, l’entorn o els equipaments municipals que la ciutadania 

decideixi a través del procés.  

 

7. Qui pot presentar propostes? 

Qualsevol entitat i/o persona, estigui empadronada o no a la vila d’Esparreguera, podrà 

presentar la proposta que cregui oportuna. Cada persona o entitat podrà presentar-ne 

tantes com vulgui. 

 

8. Qui pot escollir 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-hi amb el seu vot. 

 

Cada persona ha d’escollir un mínim de propostes que sumin com a mínim el 70% del 

total del pressupost destinat al procés. 

 

8. Desenvolupament del procés de participació 

El procés participatiu es desenvoluparà en les fases següents :   
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 Fase 1. Campanya informativa i presentació del procés participatiu 

Es realitzarà una campanya de comunicació informativa inicial per a donar a 

conèixer el procés, que finalitzarà amb una jornada participativa amb la 

ciutadania en la qual s’explicarà alguna de les experiències de l’edició anterior 

dels pressupostos participatius 2018, així com també les diverses fases del 

procés de pressupostos participatius 2020-2021, el calendari d’execució, els 

àmbits d’actuació, les eines i canals per a participar-hi activament. L’objectiu de 

la jornada, més enllà de donar aquesta informació, és realitzar una reflexió 

col·lectiva respecte les necessitats d’Esparreguera per a 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 per via telemàtica amb el formulari que 

a aquest efecte es disposarà en els punts habilitats (Oficina d’Atenció 

Ciutadana, la pàgina web) i que requerirà de les dades següents : 

 

A. Presentació individual 

 

Nom: 

Adreça electrònica: 

 

B. Presentació per entitat 

 

Nom del representant: 

Adreça electrònica: 

Nom de l’entitat: 



 

 

 

Bases reguladores del procés de pressupostos participatius 2020-2021 9 
 

 

 

En el cas de les persones participants de l’edició anterior dels pressupostos 

participatius 2018, no serà necessari registrar-se de nou, i hauran de participar-

hi utilitzant el mateix usuari i contrasenya. 

 

Els/les participants del 2018 que no recordin la contrasenya poden restablir-ne 

una de nova a través dels formularis "Entra" o "Registra't" tot clicant a l'enllaç 

"Has oblidat la teva contrasenya?". Es demanarà el correu utilitzat per a 

registrar-se i s'hi enviarà un nou correu per tal de verificar que es tracta de la 

persona que es va registrar i procedir amb el restabliment.  

 

Un cop registrat, es podrà accedir a emplenar el formulari de proposta 

d'inversió, la qual haurà de contenir la informació següent : títol, breu descripció, 

justificació i pressupost orientatiu.  

 

Es recomana incloure un pressupost el més acurat possible. No obstant això, la 

Comissió Tècnica revisarà que el referit cost s’ajusti als llindars econòmics 

fixats en aquestes bases. 

 

Les propostes d'inversió es presentaran per via telemàtica a través de la 

plataforma web decideix.esparreguera.cat.  

 

Alhora, aquelles persones participants que no disposin dels mitjans digitals 

necessaris per a presentar la seva proposta per via telemàtica es podran dirigir 

de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament 

d’Esparreguera i a d’altres punts habilitats a aquests efectes que s’ubicaran al 

municipi, per tal de rebre l’assistència necessària per a presentar la seva 

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

bases reguladores. 

 

 Fase 3. Valoració de les propostes 

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 

acompleixin els requisits establerts en aquestes bases.  

La valoració de les propostes presentades s’iniciarà amb la comprovació inicial 

de l’acompliment dels criteris següents: 

 

 S’ha presentat en els terminis i d’acord amb la forma establerta en aquest 

document.  

 S’ha identificat la persona o entitat que les realitza i s’ha donat un correu 

electrònic de contacte.  

 La proposta fa referència a una competència municipal. 

 La proposta no requereix la intervenció d’altres administracions, institucions 

o empreses vinculades al sector públic. 

 Afecta l’àmbit municipal i no pas els municipis veïns i/o adjacents.  

 Dona resposta a una necessitat determinada. 

 És concreta i valorable econòmicament.  

 El seu pressupost no supera els 100.000 €  (IVA 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.  
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 No és una actuació que ja s’està duent a terme o que està prevista per a 

executar en els Plans d’Actuació Municipals.  

 Està vinculada a un interès general i no respon a interessos personals o 

particulars. 

 És una proposta que té en consideració criteris d’inclusió social, 

sostenibilitat ambiental i és respectuosa amb els drets humans. 

 No persegueix exclusivament un benefici propi de la persona o les 

persones proposants o una utilitat limitada al col·lectiu a què pertany 

l'autor/a o autors/es de la proposta. 

 Com a criteri general, acompleix els criteris i requisits previstos en 

aquestes bases. 

 És una actuació que ha estat subvencionada per la corporació en els 

exercicis 2019 i 2020. 

 

Superada aquesta validació inicial, es valorarà la viabilitat de la proposta 

presentada comprovant, en qualsevol cas, l’acompliment dels termes següents: 

 

 L’Ajuntament disposa, si escau, dels terrenys necessaris per a l’execució 

de la proposta. 

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

 El cost d’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 se’n pugui iniciar l’execució durant l’any 2020. 
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Les propostes s’agruparan per àmbits temàtics i seran estudiades pels serveis 

municipals amb què tinguin relació.  

 

A proposta d’aquests i de la Comissió Tècnica, si és adient, es comunicarà als 

seus autors la possible unificació a altres propostes, en funció del seu contingut 

similar o la seva adequació, als efectes de fer-les viables dins d’aquest procés. 

 

Aquesta observació es posarà en coneixement de les persones proposants, 

preferentment, a través d’un missatge intern a través de la plataforma, per tal 

que puguin manifestar el que estimin adient, és a dir, exposar el seu acord, 

presentar una proposta que reculli els suggeriments de la Comissió Tècnica, 

retirar la proposta, etc. 

 

Si dins del termini atorgat no es reben aportacions dels autors de la proposta, la 

Comissió Tècnica valorarà tirar endavant o no la proposta esmenada, amb els 

reajustaments necessaris per a adequar-la a aquestes bases. 

 

Un cop transcorregut el termini atorgat per rebre les aportacions dels autors de 

les propostes, la Comissió Tècnica validarà propostes d’inversions que 

passaran a ser prioritzades per la ciutadania, als efectes d’escollir aquelles que 

s’hagin d’executar.   

 

 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.   
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 Fase 5. Priorització dels projectes 

La priorització es realitzarà de forma telemàtica a través de la plataforma web 

decideix.esparreguera.cat. S’habilitaran punts per a donar suport a l’accés a la 

referida plataforma web a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i d’altres que es 

determinin durant el procés als efectes de facilitar la priorització de projectes. 

 

 Fase 6. Publicació dels projectes resultants 

El resultat final del procés participatiu s'obtindrà un cop finalitzat el període de 

priorització, ordenant tots els projectes de més a menys vots, tenint en compte 

que la totalitat de projectes inclosos no podrà superar el pressupost total de 

200.000 € (IVA inclòs). S'aniran acceptant projectes fins a arribar a aquest total.   

 

No s’acceptarà cap projecte que superi l’import total destinat a aquest procés. 

Quan l’acceptació d’un projecte comporti superar el llindar econòmic de 200.000 

€ (IVA inclòs), es passarà automàticament a la següent fins a exhaurir-lo. 

 

El resultat final de les votacions i els projectes que hagin estat seleccionats 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 2020-2021. 

 

L’Ajuntament d’Esparreguera tindrà en compte els projectes d’inversions no 

seleccionats de manera que es puguin valorar, en el seu cas, en futures 

inversions municipals.  
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 Fase 7. Avaluació del procés 

A la finalització del procés es farà una enquesta a tots els participants 

mitjançant un formulari que es posarà a la seva disposició a través de la 

plataforma web decideix.esparreguera.cat. 

 

Es podrà seguir el resultat obtingut en aquesta fase d’avaluació del procés a 

través de la plataforma web decideix.esparreguera.cat, on es publicarà el 

document d’avaluació dels pressupostos participatius 2020/2021. 

 

 Fase 8. Execució dels projectes 

El govern municipal es compromet a iniciar el procés d'execució de les 

inversions seleccionades en l’any 2020, tenint en compte els resultats d’aquest 

procés participatiu, sempre que s'atengui als criteris tècnics de viabilitat dels 

projectes i els límits econòmics disponibles. Els projectes guanyadors seran 

executats entre els anys 2020 i 2021. 

 

 

Regidora de Bon Govern                                            Cap de Planificació i Bon Govern   

Maria Mas Borràs                                                        Núria Mayoral i Marimón 

 

Esparreguera, a data de la signatura electrònica 


