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REGLAMENT PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Els pressupostos participatius, són una eina de participació ciutadana i gestió
del poble. L'objectiu d'aquesta pràctica de democràcia participativa és
facilitar a la ciutadania l'oportunitat de compartir, debatre i decidir sobre les
actuacions necessàries al poble aportant l’experiència i el coneixement
directe del dia a dia. A la vegada, es tracta d’un exercici de transparència per
part de l'EMD, ja que és un espai on la població pot decidir el destí d’una part
dels recursos públics.
Amb aquest projecte, l’EMD de Sant Miquel de Balenyà entra de ple en la
línia de millora del govern obert, la transparència i la col·laboració entre EMD
i ciutadania. Apropar la gestió local a la ciutadania és un dels grans reptes
dels propers anys i els Pressupostos Participatius són un dels canals per ferho possible.
En aquesta línia, l’objectiu principal dels pressupostos participatius és
implicar a la ciutadania en la presa de decisions, a més de conèixer de
primera mà quines són les seves necessitats i inquietuds. Alhora serà també
un punt de trobada on reflexionar i aprendre a conviure amb les idees
d’altres veïns i veïnes.

OBJECTE
L’objecte del present reglament és definir i estructurar quins passos s’hauran
de seguir per tirar endavant un procés d’aquesta mena.
Aquest reglament ha de ser revisable i flexible, d’acord amb els diferents
processos que l’EMD vagi engegant.
El procés ha de fomentar la deliberació i el respecte entre els diferents
participants i les decisions que surtin del procés participatiu seran
ineludiblement vinculants.

FUNCIONAMENT
Propostes
Totes les propostes han de complir amb una sèrie de criteris marc per ser
acceptades:

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Han de referir-se a inversions (quelcom que l’EMD pugui
construir o adquirir i que sigui un bé inventariable). No es
poden proposar activitats, serveis o subvencions.
Amb un valor màxim de 20.000€ i que no representi una
càrrega pressupostària de cara el futur, exceptuant les despeses
de manteniment que pugui suposar.
Han de complir amb la legalitat vigent.
Han d’estar dins les competències directes i assumides per
l’EMD.
Han de ser viables tècnicament.
Han de plantejar accions sostenibles, que no comprometin les
necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les
generacions presents i futures.
No han de generar situacions d’exclusió social.
Han de poder-se executar en el termini màxim d’un any des de
la seva aprovació.
Que no siguin inversions previstes i pressupostades per
aquell any (aquesta informació estarà disponible per les
persones que vulguin participar).

Participants
Podran participar del procés totes les persones majors de 16 empadronades
a Sant Miquel de Balenyà.

Periodicitat
Els pressupostos participatius tindran una periodicitat bianual

Fases del procés
0. Informació i difusió
Aquesta fase s’iniciarà amb la difusió inicial del procés i s’allargarà
durant tot el seu desenvolupament.
L’EMD farà servir els canals de comunicació
fer difusió del procés en diferents moments:
• En un inici per donar a conèixer:
objectius, normes de funcionament,
temporalització.
• Durant tot el procés: informant de
procés.

als que tingui accés per
l’existència del procés,
canals de participació i
avenços i resultats del
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1. Recollida de propostes.
Les persones participants podran presentar les seves propostes de
forma individual o també col·lectiva (entitats, agrupacions més o
menys formals, etc.).
Els partits polítics, coalicions electorals no podran presentar propostes
dins d’aquest procés. Tampoc els membres de la Junta de veïns (equip
de Govern) ni els membres de la Comissió de Pressupost Participatiu.
Les propostes es recolliran a través dels següents canals:
•

Telemàticament, a través de la plataforma Decidim gestionada
per l’EMD

•

Omplint el full de propostes que es trobarà als establiments
comercials o a l’OAC o s’hi entregaran.

Addicionalment, i sempre que les circumstàncies ho permetin, es
realitzaran tallers participatius amb entitats i persones a títol
individual. Aquests seran espais de debat i cocreació de propostes.
Una vegada dissenyades les propostes als tallers, els referents
municipals les introduiran a la plataforma Decidim
Si la proposta es presenta de forma individual mitjançant la
plataforma Decidim, la persona haurà de registrar-se i introduir les
següents dades: correu electrònic, data de naixement per validar que
la persona té més de 16 anys i el DNI per validar que és una persona
que figura al padró i viu a Sant Miquel de Balenyà. La plataforma
realitzarà les comprovacions necessàries per assegurar-se que
compleix amb els requisits establerts pel reglament en quant a edat i
empadronament. A posteriori, els camps que haurà d’omplir la
persona participant seran:
•
•

Títol de la proposta
Descripció de la proposta

En el cas de que la proposta es presenti per escrit a l’OAC o es generi
en un dels tallers participatius. Addicionalment haurà de contemplar
les següents informacions:
•
•

Autoria: nom de la persona o entitat que presenta la proposta o
taller on s’ha confeccionat la proposta
DNI/CIF de la persona referent (en el cas de presentar-se la
proposta de forma individual o sota el nom d’alguna entitat o

•

agrupació. No serà necessari si la proposta es confecciona en un
taller participatiu)
Adreça de correu electrònic i telèfon

El personal dinamitzador del procés serà l’encarregat d’introduir
posteriorment la proposta a la plataforma Decidim.
L’EMD es reserva el dret de fer les comprovacions oportunes per
verificar l’autenticitat de la proposta.
Totes les propostes es faran públiques a través de la plataforma
Decidim.

2. Valoració de les propostes
El personal tècnic de l’EMD (jurídic, econòmic, arquitecte, etc.) serà
l’encarregat de valorar les diferents propostes recollides i comprovar
que compleixen els requisits esmentats anteriorment (criteris marc).
Els resultats d’aquesta valoració seran presentats i validats a la
Comissió de Pressupost Participatiu i posteriorment s’introduiran a la
plataforma Decidim. A partir d’aquest moment es farà públic el llistat
de propostes que passen a la votació final.

3. Votació final
Podran votar les persones majors de 16 anys empadronades a Sant
Miquel de Balenyà. La votació serà individual i tots els vots tindran el
mateix valor
La votació es podrà fer a través dels següents canals:
• De forma telemàtica a través de la plataforma Decidim
• De forma presencial a l’OAC i en horari d’oficina, de dilluns a
divendres.
A més a més, es podran establir punts de votació presencials o
telemàtics amb suport en dies i llocs prèviament establerts per la
Comissió de Pressupost Participatiu.
Se seleccionarà la proposta que hagi obtingut més vots. En cas de no
exhaurir el pressupost s’agafarà la següent amb un import que pugui
complementar a la primera i així fins exhaurir-lo del tot.
El resultat de la votació es donarà a conèixer a través de la plataforma
Decidim, del web municipal i en un acte públic obert a tots els
veïns/es (sempre i quan la situació ho permeti)
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4. Execució de les propostes
Durant l'última fase, es procedirà a executar la proposta o propostes
triades i s'informarà dels resultats a la ciutadania a través del web
municipal.
Comissió de Pressupostos Participatius
La Comissió de Pressupostos Participatius és l’òrgan consultiu i de
participació del territori, estarà formada per:
•
•
•

Quatre representants de la ciutadania i de les entitats.
El vocal de Participació
Personal tècnic (amb dret a intervenció però sense dret a vot)

Per l’elecció de les persones representants, s’obrirà un període d’inscripció de
15 dies. Si passat aquest temps hi ha més de quatre persones que sol·liciten
aquest càrrec, es procedirà a fer un sorteig per escollir els o les representants
finals.
Aquesta comissió tindrà una vigència de dos anys
Les seves funcions seran:
•
•
•
•
•
•

Vetllar per la correcta aplicació del reglament
Fer el seguiment del procés.
Validar les propostes presentades segons els criteris esmentats
anteriorment (criteris marc).
Validar i certificar els resultats de les votacions.
Vetllar per la implementació dels resultats.
Modificar el present reglament per a properes convocatòries en cas de
considerar-se necessari.

