PROTOCOL BASE PER AL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS DE CANOVELLES PER A LES EDICIONS DEL
2018 I EL 2019
1. SOBRE AQUEST PROTOCOL
L’Ajuntament de Canovelles ha pres la decisió d’iniciar un procés de Pressupost
Participatiu i vol aprofitar d’establir les bases generals d’aquest procés en l’edició de
l’actual pressupost 2018.
En aquest sentit, l’Ajuntament ja té recollides algunes propostes elaborades per les
diferents regidories / entitats i/o la mateixa ciutadania del municipi i considera important
que aquestes es puguin incloure en el procés.
Per aquest motiu, es planteja que durant l’any 2018, es dugui a terme l’edició de 2018 i
es puguin establir les bases per a l’Edició següent de 2019, optant, si es creu convenient,
obrir l’edició de 2019 al mateix temps que es tancarà la de 2018.
A continuació es concreten les dues edicions, que contemplen certes diferències:
1. Edició dels Pressupostos Participatius referents al pressupost municipal per al
2018, que incorporin les propostes ja recopilades durant aquest temps i, per
tant, no incorporin cap fase d’elaboració de propostes. Aquesta edició
s’anomenarà EDICIÓ 0, ja que es contempla que pugui servir no només perquè
la ciutadania decideixi les propostes a executar de les disponibles, sinó que
també sigui una fase pedagògica que pugui oferir pautes i criteris a la població
per aprendre a fer propostes amb més viabilitat.
2. Edició dels Pressupostos Participatius referents al pressupost municipal per al
2019, ofereix una fase en la qual la ciutadania en general pugui aportar noves
propostes per invertir. Aquesta edició s’anomenarà EDICIÓ 1 i serà la de
referència per a les futures sessions.
Així doncs, aquest protocol ha d’incloure el desenvolupament diferenciat d’ambdós
processos, tenint en compte que es preveu que ha de possibilitar la regulació de la
present edició i establir les bases generals de les futures edicions.
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Així mateix, aquest protocol s’ha elaborat amb la voluntat que sigui un document
dinàmic que pugui modificar-se en funció de com es vagin desenvolupant les edicions,
permetent així que es puguin incorporar les variacions i modificacions que l’avaluació
de les mateixes determini com a necessàries o interessants.

2. MOTIVACIÓ
L’Ajuntament de Canovelles té la voluntat d’iniciar un procés participatiu per tal que la
ciutadania pugui decidir en què s’inverteix una part del pressupost municipal.
I aquesta voluntat es vol fer efectiva aquest any 2018 a partir del desenvolupament
d’una primera edició pedagògica i de pràctica que servirà de base per a la següent
edició de 2019.

3. CRITERIS
A l’edició 0, la dels Pressupostos Participatius 2018 de Canovelles, se li ha assignat una
partida de 40.000 € a invertir en les propostes que finalment resultin escollides.
Per a l’edició 1, la dels Pressupostos Participatius 2019, se li assignarà una partida a
determinar del pressupost municipal ordinari.
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 com el manteniment que
se’n derivi.



Que no suposin contractació de nou personal per part de l’Ajuntament.



Que facin referència a inversions i, per tant, que no facin referència a serveis ni
a millores en els serveis.
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Que siguin competència de l’Ajuntament.



Que no siguin plurianuals, és a dir, que no afectin a més d’un exercici
pressupostari.



Que no comprometin accions d’exclusió social.



Que vagin acompanyades de les dades identificatives i de contacte del
proposant.



Que la proposta sigui del gaudi per a tota la ciutadania.

4. ÒRGANS REPRESENTATIUS
Es poden considerar totes o les que es considerin oportunes.

4.1. 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’Ajuntament i per
representants de la ciutadania: entitats socials, veïnals, culturals i econòmiques.
La seva funció principal serà, doncs, el seguiment del procés, intervenint en la seva
definició, organització i dinamització.

4.2. Comissió Tècnica i de Coordinació
També es crearà una comissió tècnica amb personal de diferents departaments
municipals, que serà l’encarregada de realitzar la validació tècnica i econòmica de les
propostes recollides.

5. ESTRUCTURA DEL PROCÉS
Una proposta d’estructura per a l’Edició 0 (l’actual de 2018) seria:
1. Presentació i aprenentatge
1.1. Sessió informativa i pedagògica adreçada a tota la ciutadania
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1.2. Difusió del procés
2. Votació popular
3. Retorn dels resultats de l’edició 0 i presentació de l’edició 1
En relació a l’Edició 1, una proposta possible d’estructura seria:
1. Presentació del procés (si no s’ha fet coincidir amb el tancament de l’anterior
edició)
2. Elaboració i presentació de propostes per part de la ciutadania
3. Validació tècnica i econòmica per part de la comissió tècnica municipal
4. Votació popular
5. Retorn i avaluació

6. ETAPES DE L’EDICIÓ 0 – PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018
6.1. Difusió del procés
Difusió del procés i de les propostes a través dels canals de comunicació municipals, de
forma àmplia i generalitzada entre tota la ciutadania.

6.2. Presentació i aprenentatge
Aquesta fase ha de permetre donar a conèixer el procés, però també motivar una
participació de la ciutadania a través de l’aprenentatge.
Per dur-la a terme, es planteja:
1. La realització d’una sessió adreçada a tota la ciutadania que incorporarà dues
parts diferenciades:


Una part informativa sobre els objectius i fases del procés, així com entorn les
propostes que s’incorporen en aquesta edició.



Una part pedagògica per tal que la ciutadania entengui i practiqui els
criteris que han de seguir les propostes que podran elaborar a partir de
l’edició 1, mitjançant l’exemple de les mateixes propostes que s’incorporen
en aquesta edició 0, propostes que l’Ajuntament ha anat recopilant al llarg
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d’aquests darrers temps de les entitats i la ciutadania i que ja han estat
validades tècnicament.


S’oferirà una llista voluntària de subscriptors del procés de Pressupostos
Participatius, de tal manera que donin conformitat a rebre tota la informació
d’aquest.

6.3. Votació popular
En aquesta fase podran participar totes les persones empadronades a Canovelles
majors de 16 anys.
Cada persona haurà de votar un màxim de 3 propostes, considerant-se nul·les aquelles
butlletes que tinguin 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
2. Una butlleta en línia a través d’una plataforma que permeti i garanteixi el vot
digital.
Es recomana que a l’hora d’escollir les propostes a votar es tingui 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 d’acord amb els 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, 40.000 €, sempre tenint en compte els vots
obtinguts.
En el cas de que dues propostes empatin i no es puguin portar a terme totes dues per
superar l’import destinat al procés, s’escollirà la de l’import més elevat i podrà seguir-se
escollint altres per arribar el més a prop a la xifra disponible.

6.4. Retorn dels resultats del procés
Aquest retorn es realitzarà a través d’una sessió informativa adreçada a tota la població
i dels mitjans de comunicació municipals. Aquesta sessió enllaçaria l’edició 0 amb
Pàg. 5 de 8

l’edició 1 i, per tant, facilitaria també informació sobre el desenvolupament dels
Pressupostos Participatius 2019.

7. ETAPES DE L’EDICIÓ 1 – PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019
7.1. Presentació pública del procés
Es durà a terme una campanya de comunicació amb l’objectiu de fer arribar el procés
al conjunt de la ciutadania, facilitant-ne la comprensió i motivant la seva participació
en el procés.
Aquesta campanya inclourà una sessió de presentació que podrà coincidir, tal com
s’ha dit, amb la sessió de retorn de l’edició 0, els Pressupostos Participatius 2018.

7.2. Presentació 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
2019, tenint en compte els criteris i límits establerts en aquest protocol i tot l’après en
l’edició anterior.
La presentació de propostes per part de la ciutadania es pot dur a terme a través de
dos canals possibles:
1. Presentació individual de propostes a través d’un formulari físic i electrònic.
2. Realització de sessions territorials o sectorials d’elaboració de propostes, amb la
possible presència de tècnics municipals que puguin realitzar una primera
valoració de la viabilitat de les propostes elaborades i a través de dinàmiques de
participació ciutadana que garanteixin una sessió ordenada i eficaç.
Cada veí i veïna, resident a Canovelles estigui o no 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 aclariments per part de
les persones proposants. En aquests casos, des de la regidoria de participació ciutadana
(o la que es decideixi), es contactarà amb aquestes persones per tal d’aclarir els
possibles dubtes i poder així millorar les propostes.
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El llistat de propostes es publicarà al web municipal i s’enviarà a totes les persones que
hagin participat en la seva elaboració.

7.3. Valoració de les propostes
La Comissió tècnica serà l’encarregada de valorar les propostes presentades que hagin
passat la depuració realitzada anteriorment.
Aquesta comissió també calcularà el cost aproximat de cadascuna de les propostes
que s’hagin considerat vàlides tècnicament.
Els resultats de la valoració es publicaran al web municipal i es facilitaran a tots aquells
veïns i veïnes que les hagin presentat.
La regidoria de participació ciutadana (o la que es decideixi) estarà disponible per
resoldre qualsevol dubte que es generi entorn la valoració a través del telèfon de l’OAC
(a determinar) o del correu electrònic (a determinar).

7.4. Votació popular
En aquesta fase podran participar totes les persones empadronades a Canovelles
majors de 16 anys.
Cada persona haurà de votar un màxim de 3 propostes, considerant-se nul·les aquelles
butlletes que tinguin 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.
2. Una butlleta en línia a través d’una plataforma que permeti i garanteixi el vot
electrònic.
Es recomana que a l’hora d’escollir les propostes a votar es tingui 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 d’acord amb els 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, del pressupost ordinari per al 2019, sempre tenint
en compte els vots obtinguts.
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Finalment, es facilitarà la possibilitat 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.

8. CALENDARI
EDICIÓ 0: Aprenem. Pressupostos Participatius 2018
1. Difusió del procés

del 22 al 28 d’octubre 2018

2. Presentació i aprenentatge
2.1. Sessió informativa i pedagògica
3. Votació popular

29 d’octubre 2018
del 30 octubre a l’11 novembre 2018

4. Retorn resultats Pressupostos Participatius 2018

21 novembre 2018

EDICIÓ 1: Fem. Pressupostos Participatius 2019
1. Elaboració i presentació de propostes

(A determinar)

2. Validació tècnica

(A determinar)

3. Votació popular

(A determinar)

4. Retorn i avaluació

(A determinar)
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