A J U N T A M E N T
DE PACS DEL PENEDÈS
NIF P-0815300-I

PROPOSTA D’APROVACIÓ BASES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Pacs del Penedès vol iniciar aquest any un procés de participació ciutadana en
relació al pressupost municipal mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes poden decidir sobre la
destinació d’una part dels recursos municipals establint un canal efectiu de democràcia
participativa.
Per tal de desenvolupar el projecte amb la màxima transparència i garanties s’han redactat unes
bases que defineixen com serà el procés, el calendari i els criteris que el regularan,
-

Objecte i pressupost del procés.
Projectes i criteris d’obligat compliment per a les propostes presentades.
Estructura del procés i calendari.
Participació ciutadana.
Òrgans del procés.
Desenvolupament del procés.

La partida destinada als pressupostos participatiu per a l’any 2019 és de 20.000,00.-€ (IVA INCLÒS).
dins del capítol 6 del pressupost de despeses.
FONAMENTS DE DRET
Articles 69 i 70 bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril (ÇLRBRL) mitjançant el procediment que preveu
l’article 75 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, (PACAAPP).
LLei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de
participació ciutadana.
Decret Legislatiu 2/2003 (TRLMRLC).
Atès l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases reguladores de pressupostos participatius Pacs del Penedès 2019.
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BASES
1. Objecte i pressupost.
En aquest projecte de la participació ciutadana els ciutadans i ciutadanes podran proposar el destí
de 20.000 euros corresponent al pressupost d’inversions de l’exercici 2019 sota els principis d’un
procés vinculant, inclusiu, transversal i transparent.
La proposta en matèria d’inversions permet desenvolupar accions perdurables en el temps que
poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments, la sostenibilitat o la mobilitat.
2. Règim jurídic.
Deriva dels articles 69 i 70 bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril (ÇLRBRL), de la LLei 39/15, d’1 d’octubre,
(PACAAPP), de la LLei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres
formes de participació ciutadana i del Decret Legislatiu 2/2003 (TRLMRLC).
3. Condicions de les propostes
Les propostes han de complir les següents condicions,
a) Ser inversions d’interès públic.
b) Donar resposta a una necessitat concreta
c) Ser valorables econòmicament.
d) Ser de competència municipal.
e) Ser tècnica i econòmicament viables.
f) Respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
g) No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
h) Cap proposta pot superar els 20.000,00 euros (IVA INCLÒS).
i) Han de ser inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població.
4. Estructura del procés.
El procés contempla quatre fases,
-

Presentació de les propostes a títol individual.
Validació tècnica de les propostes.
Votació de les propostes.
Execució de les propostes prioritzades.
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5. Participació ciutadana.
Els ciutadans i ciutadanes podran participar en les següents etapes del procés,
-

-

Presentant propostes de forma presencial o telemàtica mitjançant els formularis/butlletes
corresponents i dins del termini que s’anunciï. Hi poden presentar propostes els ciutadans i
ciutadanes, entitats i empreses del municipi. Només hi podrà haver-hi una proposta en cada
formulari/butlleta. Si es volen fer més d’una proposta caldrà emplenar-ne tants com
propostes es vulguin fer.
Prioritzant les propostes validades que passen a la fase de votació en el període previst a tal
efecte. Té dret a votar tota la ciutadania major de 16 anys empadronada a Pacs del Penedès.
El padró de referència serà el del dia 1 del mes anterior a l’inici del procés. En aquesta fase la
participació és individual.

6. Òrgans del procés.
Una comissió tècnica formada pels serveis tècnics municipals validarà les propostes que finalment
passaran a la fase de votacions. En aquesta fase es definirà la seva viabilitat, contingut i pressupost
per tal de concretar-la el màxim que sigui possible tot tenint en compte els criteris de la base
tercera. Si es considera convenient es podrà requerir informació addicional a la persona que ha
presentat la proposta.
Totes les propostes que superin aquest filtratge seran incloses com a opcions en les votacions.
7. Desenvolupament del procés.
-

Difusió del procés.

-

Presentació de propostes.

-

Anàlisis i validació de les propostes.

-

Votació de les propostes.
Durant el termini que es determini (mínim dues setmanes) tots els ciutadans i ciutadanes
majors de 16 anys empadronats a Pacs del Penedès podran exercir el seu dret a vot a través
de la web de participació o presencialment amb butlletes i urnes col·locades a l’Ajuntament
en horari d’atenció al públic. El padró de referència serà el del dia 1 del mes anterior a l’inici
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del procés. Es podran votar un màxim de tres propostes. En aquesta fase la participació és
individual. Informàticament es controlarà que cada persona només pugui votar una vegada.
La setmana següent, posteriorment al tancament del període de votacions, es publicaran els
resultats. La primera proposta de la llista serà la primera proposta més votada i, en el cas
que sigui una proposta inferior a 20.000 euros, la següent proposta que s’afegirà a la llista
serà aquella que permeti completar la xifra de 20.000 euros sense superar aquest import. Si
amb la suma d’aquesta segona es supera l’import de 20.000 euros es passarà a la tercera i
així successivament, s’aniran incorporant propostes que permetin cobrir la bossa de 20.000
euros sense superar-la.
-

Execució de les propostes prioritzades.
Des dels canals de comunicació de l’Ajuntament s’anirà actualitzant la informació de
l’execució de les propostes guanyadores.

Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a l’exercici de totes les accions en desenvolupament de l’acord
precedent.
Pacs del Penedès, gener de 2019

L’ALCALDESSA
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