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Introducció

El pla de Pressupostos Participatius vol millorar els canals de comunicació entre les
institucions locals i la ciutadania i generar espais de reflexió col·lectiva entorn de les
demandes i necessitats del municipi, pròpies dels governs oberts.

Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi,
mitjançant el qual els ciutadans i les ciutadanes poden proposar, debatre i votar sobre la
destinació d'una part del pressupost de l'ajuntament, establint així un canal efectiu de
democràcia participativa, on els veïns i les veïnes aprenen i decideixen sobre el
pressupost municipal i les polítiques públiques que es poden desenvolupar amb ell. Es tracta
d'un procés democràtic, directe, voluntari i universal.

Alguns dels principis bàsics d'aquest projecte són: participació, transparència, igualtat,
tolerància, eficiència, eficàcia, imparcialitat, competència, respecte per allò acordat,
transversalitat, etc...

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes destinarà, al llarg de la legislatura, una part del capítol
d'inversions del pressupost municipal al projecte de pressupostos participatius, sent el 20%
de l'import previst anyalment (revisable cada any). S'acceptaran propostes fins esgotar
l'esmentada quantitat, amb un màxim de 100.000.- euros per proposta.
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Objectius

L'objectiu principal de l'ajuntament de Sant Pere de Ribes és articular la participació activa
de la ciutadania en els afers públics a través de l'elaboració de l'eina més transcendental per
la gestió municipal, com és el pressupost municipal.

Es tracta, en definitiva, d'implementar processos més democràtics de participació
ciutadana, a través de la participació directa dels veïns i de les veïnes del municipi i de les
entitats. Es vol, doncs, donar major protagonisme a les persones envers les actuacions
que els afecten. És un camí que cal recórrer entre tots i totes.

Per tant, entre altres qüestions, es preveu:

•

Promoure la justícia social, la distribució de recursos i la màxima transparència.

•

Aprofundir i fer pedagogia de la democràcia participativa i de la responsabilitat de la
gestió dels recursos municipals.

•

Detectar i prioritzar les necessitats de la ciutadania.

•

Donar protagonisme a la ciutadania i al teixit social en la gestió del pressupost
municipal.

•

Generar capital social i implicació de la ciutadania.
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Metodologia

En primer lloc, caldrà fer campanya de difusió a través d'un pla de comunicació que
incorpori anuncis al web municipal (així com un espai específic sobre “pressupostos
participatius”), a mitjans de comunicació, confecció de díptics, cartells i pancartes
informatives, així com a la presentació pública del projecte.

S'elaboraran unes normes reguladores per aquest pla, el qual caldrà que sigui aprovat per
part de l'òrgan competent corresponent, tenint de base el present document així com
algunes mocions presentades al respecte, recentment, per tal que doni cobertura a la gestió
dels pressupostos participatius, per tal que sigui una eina de present i de futur, també. Els
grups municipals representats a l'ajuntament de Sant Pere de Ribes, estaran periòdicament
informats durant el procés, per part de la comissió de gestió tècnico-econòmica, del
desenvolupament d’aquest.

També, s'elaborarà una guia de participació i les butlletes per tal de realitzar les
propostes pertinents. Es podran presentar les propostes, a títol individual o a títol col·lectiu.
Caldrà omplir una butlleta de recollida de propostes, per tal que es comptabilitzi la proposta,
posteriorment, en el període de votacions.

Qui pot presentar propostes?: els veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes que constin
empadronats, majors de 16 anys, així com, aquelles entitats i associacions del municipi que
constin inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Posteriorment, serà una comissió de gestió tècnica i econòmica formada per personal
seleccionat dels serveis tècnics municipals la que valorarà si les propostes presentades
passen el tall per tal de poder ser votades, tenint en compte els següents criteris per
acceptar o descartar les propostes en qüestió:

•

Criteri de legalitat: totes les propostes d’actuació han complir els marcs normatius
actuals. Cal que donin resposta a una necessitat concretar, per la qual cosa, cal que
estiguin justificades i argumentades.
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Criteri de competències: les propostes d’actuacions han de ser competència
pròpia o competències assumides per part de l’Ajuntament. Han de ser coherents i no
entrar en contradicció amb els valors que el municipi promou.

•

Criteri econòmic: s’aplicaran els límits econòmics establerts a les propostes
(100.000.- euros per proposta) i aquelles que no s’ajustin es descartaran. Han d'estar
quantificades, mínimament, tenint en compte el total de l'import a disposició (màxim
d'un 20% per anualitat respecte a les inversions previstes).

•

Criteri de viabilitat tècnica: han de ser concretes, viables i avaluables. S’han de
poder realitzar. Cal que siguin, a més, propostes relacionades amb inversions (no
s'acceptaran propostes relacionades amb ajuts o subvencions, o que afectin,
únicament, a un particular).

•

Criteri de sostenibilitat: no s’acceptaran accions que comprometin les necessitats i
les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents o futures. A més,
han de tenir reflectida la durada i s'han de poder executar dins del pressupost
municipal vigent. Les propostes han de tenir un principi i un final i, per tant, no
significar un cost extraordinari per pressupostos successius.

•

Criteri de no exclusió social: no es podran fer propostes que plantegin accions
d'exclusió social o que puguin incrementar els riscos d’exclusió social, respecte a
qualsevol persona del municipi.
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Les propostes caldrà que vagin acompanyades de les dades identificatives de la persona
(nom i cognoms, DNI i telèfon i correu electrònic de contacte) o entitat que les realitza
(dades de l'entitat i dades de contacte d'una persona representant), per tal, si s'escau,
aclarir possibles dubtes. Entre d'altres coses, es determinaran les dates de votació, amb els
següents requisits:

•

Podran votar els veïns i les veïnes del municipi, censats, majors de 16 anys (el vot
serà presencial, a les OAC's de l'ajuntament, on es trobaran les butlletes
corresponents amb la relació de propostes seleccionades i online, segons el sistema
acordat per part de la comissió de gestió tècnico-econòmica, amb signatura
electrònica, a través del procediment establert a la web municipal
(www.santperederibes.cat)).

•

Es podran votar un màxim de 5 propostes, en una única papereta.

Tant, respecte a les propostes com a les votacions, la comissió tècnica farà una revisió
posterior per tal de donar validesa a les mateixes, tal i com compleixen els requisits
corresponents. Les propostes guanyadores seran incorporades al pressupost municipal
de l'any següent per ordre segons el nombre de vots, fins esgotar el pressupost previst.
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Cronograma

FASES I TASQUES

setembre octubre novembre desembre

FASE 0
Disseny del procés
Compromís de la dotació econòmica
Aprovació de les normes reguladores
FASE 1
Elaboració Pla de Comunicació
Presentació i difusió del procés
Constitució Comissió de gestió Tècnica i
Econòmica
FASE 2
Presentació de les propostes
Valoració tècnica de les propostes
FASE 3
Exposició de les propostes
Votació de les propostes
FASE 4
Presentació dels resultats
Seguiment del procés d'execució
Incorporació de les propostes
seleccionades al pressupost municipal
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