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va acordar aprovar inicialment les Bases reguladores dels Pressupostos Participatius
de Calldetenes per l’any 2022.
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda
automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori de les Bases
reguladores dels Pressupostos Participatius de Calldetenes per a l’any 2022, el text
íntegre de la qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que
es disposa en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 66.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

«BASES REGULADORES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE
CALLDETENES 2022
Preàmbul

AJUNTAMENT DE CALLDETENES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

L’Ajuntament de Calldetenes pretén impulsar i afavorir la participació de la ciutadania
en els afers públics municipals incorporant a l’agenda pública la segona edició dels
Pressupostos Participatius, perquè tots els veïns i veïnes puguin debatre i decidir
sobre 20.000 € de la partida d’inversions del pressupost municipal del 2022.
Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació directa en la gestió
del municipi mitjançant el qual la ciutadania proposa i decideix la destinació d’una part
dels recursos públics municipals.
Es vol implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre una part dels recursos
municipals destinats a la millora de l'espai públic amb l'objectiu de que els veïns i
veïnes de Calldetenes puguin decidir quines són les seves prioritats.
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El Ple de l’Ajuntament de Calldetenes en sessió ordinària de data 7 de març de 2022

Data 26-5-2022

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE CALLDETENES 2022

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES DELS

https://bop.diba.cat
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Aquest procés ha de ser: autoreglamentat, vinculant, universal, deliberatiu i amb un
sistema de seguiment i control social. S’han de complir els principis bàsics de:
transparència, publicitat, claredat, neutralitat institucional, primacia de l’interès general,
legalitat, consignació pressupostària, anualitat, transversalitat, igualtat, protecció de
dades de caràcter personal i rendició de comptes.
2. Règim jurídic

AJUNTAMENT DE CALLDETENES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El règim jurídic d’aplicació és el següent:
- Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
- Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i
d’altres formes de participació ciutadana (modificada per la Sentència del
Tribunal Constitucional 31/2015, de 25 de febrer).
- Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
3. Propostes
3.1 Dotació econòmica
La dotació pressupostària destinada als Pressupostos Participatius 2022 de
Calldetenes es consignarà en el capítol 6 del pressupost de despeses, Inversions
reals, del pressupost 2022 i serà de 20.000 € (IVA inclòs), concretament a l’aplicació
pressupostària 1 924 600 24.
3.2 Condicions de les propostes

e5762841-ce23-4969-887c-c05a405e3858
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Aquestes bases tenen per objecte regular el procés de Pressupostos Participatius de
Calldetenes 2022, com una eina amb la qual la ciutadania pot decidir a què es destina
una part dels recursos públics.

Data 26-5-2022

1. Objecte

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Amb aquest segon procés es vol donar continuïtat a aquest mecanisme de participació
i d’establir una voluntat clara de millora respecte a l’abast, l’estructura i la participació
de la ciutadania en la gestió del municipi.
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4. Participació ciutadana
Podran presentar propostes totes les persones majors de 16 anys empadronades a
Calldetenes que hagin complert els 16 anys abans de la data d’inici del període de
presentació de propostes, així com les entitats o associacions inscrites al Registre
municipal d’entitats de l’Ajuntament de Calldetenes.

AJUNTAMENT DE CALLDETENES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Els partits polítics i coalicions electorals no podran presentar propostes dins d’aquest
procés. Tampoc no ho podran fer ni els membres de la comissió ni els regidors/es.
Només podran votar els Pressupostos Participatius de Calldetenes 2022 totes les
persones majors de 16 anys empadronades a Calldetenes.

Pàg. 3-7
CVE 202210082581
Data 26-5-2022

Les propostes han de complir les següents condicions:
- S’han d’adequar a les lleis i normativa vigent.
- Han de ser iniciatives concretes i valorables econòmicament.
- Han de ser viables tècnica i econòmicament, amb un cost de manteniment
sostenible.
- Han de donar resposta a una necessitat concreta i d’interès general.
- No han de suposar contractació de nou personal.
- Han de ser projectes inclusius, socialment equitatius i sostenibles
ambientalment, tenir visió de col·lectivitat i un impacte favorable per a una part
majoritària dels veïns i veïnes del municipi.
- No poden ser actuacions que ja s’estan portant a terme, que estiguin previstes
al pressupost municipal, que contradiguin plans ja aprovats o que facin
referència a subvencions que s’atorguen.
- No superar el límit pressupostari establert en el punt 3.1.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les propostes han de ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal i
sobre béns de propietat municipal. Una inversió es defineix com un bé inventariable
que és permanent en el temps. Des de la renovació o creació d’un equipament, la
millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari o material, la creació d’una aplicació,
etc. poden ser exemples de béns inventariables.
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5. Òrgans del procés
5.1 Comissió de seguiment
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6. Estructura i calendari del procés participatiu
El procés de pressupostos participatius es concreta en les següents fases i s’iniciarà
un cop conclòs el període d’informació pública. La concreció de les dates de cada fase
es donarà a conèixer en la corresponent convocatòria, a través de la plataforma
Participa311 Calldetenes i dels canals propis de l’Ajuntament.

AJUNTAMENT DE CALLDETENES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

A través de la plataforma Participa311 Calldetenes els veïns i veïnes podran fer el
seguiment de tot el procés de participació fins a la seva finalització i execució del
projecte o projectes seleccionats.
6.1 Difusió del procés participatiu (maig)
En aquesta fase es presentarà públicament el procés participatiu a través de sessions
públiques, si és necessari, amb la finalitat d’explicar el procés participatiu i les seves
fases. S’exposarà la metodologia a seguir perquè la ciutadania participi de forma
activa en el procés i pugui presentar les seves propostes. En el seu defecte,
s’utilitzaran les eines adequades a fi i efecte de fer-ne la màxima difusió possible de la
informació.
La campanya de difusió també pot incloure cartells, díptics, xarxes socials, pàgina web
municipal, plataforma digital de participació, i altres eines que es creguin convenients.
La plataforma digital de participació Participa311 Calldetenes, serà l’eina a través de la
qual es farà el seguiment de tot el procés dels Pressupostos Participatius de
Calldetenes 2022. Tota la informació amb les dates i els llocs de les reunions i actes

e5762841-ce23-4969-887c-c05a405e3858
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5.2 Comissió tècnica
La Comissió tècnica estarà formada per almenys un responsable tècnic dels diferents
serveis municipals implicats en el procés en qualsevol de les seves fases, i serà la
responsable de valorar la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de les propostes
presentades per la ciutadania, a partir dels criteris definits en el punt 3.2.

Data 26-5-2022

Estarà presidida per l’alcalde i formada per un/a representant de cadascun dels grups
municipals de l’Ajuntament, amb l’assistència dels membres de la Comissió tècnica
que correspongui.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

És la responsable de liderar i gestionar la organització del procés i garantir-ne el bon
funcionament.
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El formulari de presentació de les propostes haurà de contenir:
- Usuari/a (nom i cognoms, DNI, telèfon i correu electrònic)
- Títol de la proposta.
- Descripció detallada de la proposta.
- Pressupost aproximat.
- Opcionalment: arxius adjunts i fotografies.
6.3 Valoració tècnica de les propostes (juny)
La Comissió tècnica analitzarà les propostes presentades i comprovarà que compleixin
amb els criteris descrits en aquestes bases reguladores. Només passaran a la fase de
votació les propostes que compleixin tots els requisits establerts en el punt 3.2.

AJUNTAMENT DE CALLDETENES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Els tècnics poden requerir, si així ho creuen convenient, informació addicional a la
persona que ha presentat la proposta. Es donarà un marge de temps breu però
suficient per complementar la informació aportada inicialment, sempre i quan sigui a
instància dels serveis tècnics.
Les propostes finalistes es publicaran a la plataforma Participa311 Calldetenes. Pel
que fa a les propostes rebutjades, cada proposta durà associada una breu explicació
justificativa de la seva exclusió.
6.4 Votació de les propostes finalistes (juliol-setembre)
Podran emetre vot totes les persones majors de 16 anys empadronades a
Calldetenes, a data d’inici del període fixat de presentació de propostes. Només es
permetrà una votació per cada document acreditatiu d’identitat i es podrà escollir una
única proposta.
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Podran presentar propostes les persones i entitats definides en el punt 4. Cada
persona o entitat podrà presentar fins a un màxim de 3 propostes.

Data 26-5-2022

6.2 Recollida de propostes (maig)
En aquesta fase es durà a terme la recollida de propostes telemàticament a través de
la plataforma Participa311 Calldetenes. Per facilitar la participació de les persones que
no tinguin accés a eines informàtiques, aquestes podran fer-ho presencialment a les
oficines municipals a través d’un formulari que estarà disponible a les mateixes
dependències municipals en horari d’atenció al públic.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

presencials que es puguin convocar, es publicarà a través de la plataforma digital de
participació i es comunicarà mitjançant els canals de comunicació municipals.
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Els resultats del procés de participació es presentaran al Ple municipal per tal de fer
efectiva la seva aprovació.
6.6 Seguiment i execució dels projectes (octubre 2022 – desembre 2023)
Els tècnics de l’Ajuntament de cada àrea implicada planificaran els projectes
d’execució de les propostes guanyadores i en faran el seguiment fins a la seva
finalització.

AJUNTAMENT DE CALLDETENES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

7. Protecció de dades
L’Ajuntament de Calldetenes és responsable del tractament de les dades personals de
l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el disposat
a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE)
2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de
drets digitals, per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:
- Finalitat del tractament: Participació en el procés de Pressupostos Participatius
de Calldetenes 2022.
- Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès
mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a

e5762841-ce23-4969-887c-c05a405e3858
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S’escolliran la/les propostes guanyadores per ordre de la llista de major a menor
nombre de vots fins esgotar la dotació econòmica assignada de 20.000 €. En el cas
que el cost de les propostes escollides no arribi a 20.000 €, però el sobrant no sigui
suficient per assumir la proposta immediatament següent, aquest sobrant es destinarà
a qualsevol altra actuació de les propostes finalistes. En el supòsit d’empat en la
puntuació de diferents propostes, la Comissió de Seguiment decidirà la proposta
guanyadora en base a criteris d’impacte social i econòmic.

Data 26-5-2022

6.5 Recompte i valoració (setembre)
Finalitzada la votació i fet el recompte es faran públics els resultats i es comunicaran a
través de la plataforma Participa311 Calldetenes i dels diferents canals de
comunicació de l’Ajuntament. S’elaborarà una llista amb les propostes finalistes i les
votacions obtingudes, ordenades de major a menor nombre de vots.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El sistema de votació es realitzarà a través de la plataforma Participa311 Calldetenes i,
per facilitar al màxim la participació, les persones que no tinguin accés a eines
informàtiques podran votar presencialment a les oficines municipals, a través d’un
formulari que estarà disponible a les mateixes dependències municipals en horari
d’atenció al públic (caldrà mostrar el document d’identitat).
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-

Més informació i dades de contacte per exercir els seus drets:
http://www.calldetenes.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/

Pàg. 7-7

-

tal finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la
pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.
Comunicació de les dades: Les dades no es comunicaran a tercers excepte per
obligacions legals.
Drets que assisteixen a l'usuari: Dret a retirar el consentiment en qualsevol
moment. Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i
de la limitació o oposició al seu tractament. Dret a presentar una reclamació
davant l'autoritat de control (www.agpd.es) si considera que el tractament no
s'ajusta a la normativa vigent.
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ANUNCI

Contra el present Acord, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci, de
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.
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Calldetenes, a data de la signatura electrònica.

B

AJUNTAMENT DE CALLDETENES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Marc Verdaguer Montanyà
Alcalde

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquestes bases només tindran vigència durant tot el procés de Pressupostos
Participatius de Calldetenes 2022. Qualsevol eventualitat no recollida de manera
explícita ni implícita en les presents bases i que no puguin ser resoltes mitjançant
l’aplicació de normativa de rang superior seran objecte de resolució expressa per part
de l’Ajuntament de Calldetenes.»

Data 26-5-2022

8. Disposició final
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