
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES REGULADORES DELS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS 2023 DE CERVERA 
 

Octubre, 2023 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 

BASES REGULADORES DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DE CERVERA 2023 

1. PER QUÈ S’ENGEGA AQUEST PROCÉS PARTICIPATIU? 

El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació ciutadana directa, mitjançant el qual 
la ciutadania pot proposar i decidir sobre el destí d’una part dels recursos municipals, establint 
així un canal efectiu de democràcia participativa. 

A més del component decisori, el Pressupost Participatiu pretén incorporar dins del propi procés, 
accions destinades a millorar els canals de comunicació entre les institucions locals i la 
ciutadania, així com generar espais de reflexió col·lectiva entorn les demandes i necessitats del 
municipi. 

La Paeria de Cervera obre els pressupostos municipals a la participació de la ciutadania amb la 
intenció que tingui continuïtat en el temps. Amb aquest objectiu s’ha elaborat aquestes bases 
reguladores per tal de fixar les regles que ha de seguir el procés per als pressupostos del 2023. 
Tanmateix, es pretén que sigui un procés dinàmica que pugui ser revisat cada any per a realitzar-
hi les modificacions necessàries, i assegurar-ne així la seva adaptació i millora. 

2. QUINS OBJECTIUS TÉ EL PROCÉS PARTICIPATIU? 

1. Integrar la participació i la deliberació de la ciutadania en la gestió i les prioritats 
municipals, a través de la facilitació d’espais i canals per fer arribar la seva opinió i 
percepcions entorn les necessitats i expectatives municipals. 

2. Reforçar la participació ciutadana en el funcionament ordinari d’aprovació del pressupost 
municipal, tot augmentant el coneixement sobre aquest que té la ciutadania. 

3. Sensibilitzar entorn la col·lectivitat i el bé comú. 

4. Ampliar la permeabilitat de la Paeria a les opinions i propostes dels veïns i veïnes. 

3. DOTACIÓ ECONÒMICA PER AL PROCÉS 

Es preveu que els pressupostos municipals de la Paeria de Cervera de l’any 2023 incloguin una 
partida dotada de 50.000 euros, per tal que la ciutadania pugui decidir en què s’inverteixen, 
prenent així el protagonisme d’una part de la gestió municipal.  
Per tant, l’execució de les propostes que resultin seleccionades del procés participatiu queda 
supeditada a l’aprovació definitiva de la partida pressupostària corresponent en el pressupost 
municipal de l’any 2023.  
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4. ORGANS REPRESENTATIUS 

Es crearà una comissió de coordinació,  formada pels tècnics municipals de Participació 
Ciutadana, Comunicació i Polítiques Digitals, que s’encarregarà de definir i validar des del 
disseny inicial fins a cadascuna de les actuacions comunicatives i participatives que inclogui el 
procés. 

Aquesta comissió estarà formada per representants tècnics de la Paeria i per representants de 
l’equip tècnic de l’empresa contractada per a donar suport al procés. 

La seva funció principal serà, doncs, el seguiment operatiu del procés, intervenint en la seva 
definició, organització i dinamització. 

També es constituirà una comissió tècnica , formada per personal tècnic de les àrees 
relacionades amb el contingut de les propostes recollides, que serà l’encarregada de fer la 
validació de les mateixes en base als criteris establerts. 

5. FASES DEL PROCÉS 

I. Inici del procés 

Es durà a terme una campanya de difusió del procés a través dels diferents mitjans de 
comunicació municipals. 

Paral·lelament, es realitzarà una sessió de presentació  oberta a tota la població amb la 
participació de representants municipals i la dinamització del personal tècnic de participació 
adscrit al projecte, per donar a conèixer el procés i els moments i espais de participació ciutadana 
i resoldre possibles dubtes existents. 

Sessió de presentació: 26 d’octubre de 2022 

II. Fem propostes 

Cada ciutadà o ciutadana de Cervera, ja estigui empadronat o no, i les entitats inscrites al registre 
municipal d’entitats podran presentar un màxim de 2 propostes, sent invalidades aquelles que 
superin aquest nombre. Es interessant que les propostes es puguin parlar i debatre amb familiars 
o amistats i entre les persones associades de cada entitat, per fomentar una visió col·lectiva de 
municipi. 

La presentació de propostes es podrà realitzar a través de dos canals: 

• Mitjançant formulari en paper  que estarà disponible als equipaments municipals i 
que es facilitarà a totes les llars del municipi. Els formularis en paper hauran de ser 
retornats a la Paeria de Cervera, a la Piscina Coberta Municipal o a la Biblioteca 
Comarcal Josep Finestres de Cervera en els seus horaris d’obertura habitual.   

• Mitjançant un formulari en línia  disponible a la web municipal. 

Les propostes hauran de complir els següents criter is : 

1. Referides a projectes d’inversió  i amb un cost no superior a 50.000 €. 
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Una inversió és tot allò que la Paeria pot construir o adquirir i que és perdurable en el 
temps. A efectes d’aquest procés participatiu, es consideren inversió projectes com: 

 Rehabilitació, reforma, ampliació, adequació, millo ra o dotació 
tecnològica o de mobiliari d’equipaments públics o infraestructures 
públiques existents . 

Exemples: millora d’espais municipals, dotació d’una aula d’informàtica, 
adequació d’espais en un casal de gent gran, reforma dels entorns escolars 
dels centres educatius, millora d’espais en biblioteques, dotació d’uns 
vestidors en unes instal·lacions esportives, etc. 

 Construcció d’equipaments de dimensions reduïdes.  

Exemples: pista de petanca, pista de bàsquet, espai de calistènia, pista 
multiesportiva, etc. 

 Reurbanització i millora d’espais públics.  

Exemples: arranjament de carrers, places, creació de parcs i zones verdes, 
horts urbans, àrees d’esbarjo per a gossos, etc. 

 Infraestructures i mobiliari urbà.  

Exemples: bancs, fonts, papereres, enllumenat, carrils bici, àrees de jocs 
infantils, etc. en espais públics. 

 Aplicacions o infraestructura tecnològica.  

Exemples: adquisició d’una impressora 3D o de pissarres digitals per 
equipaments municipals, aplicació mòbil municipal. 

Per contra, no són inversions: 

 Desenvolupament de programes o projectes.  

Exemples: cursos formatius, esdeveniments culturals o d’oci, campanyes de 
sensibilització, processos participatius, activitats extraescolars, activitats per 
a persones grans, activitats o esdeveniments esportius, etc. 

 Adquisició de material no inventariable.  

Exemples: material escolar, material d’oficina, material fungible en general, 
lloguer de material, aliments, etc. 

 Realització d’estudis o investigacions.  

Exemples: diagnosis, plans d’actuació, informes tècnics, contractació de 
consultores externes, etc. 

 Contractació de personal  

Exemples: ampliació de la plantilla d’àrees municipals, ampliació horària de la 
plantilla, etc. 

 Contractació externa de nous serveis.  

Exemples: contractació externa per a la creació de nous serveis 
(assessorament i acompanyament, esdeveniments i activitats d’oci, 
programes de sensibilització o formació, etc.). 
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 Beques, subvencions, convenis.  

Exemples: beques per estudis, convenis amb entitats, increment d’ajudes i 
subvencions o creació de noves, etc. 

 Lloguer d’equipaments i infraestructures.  

 

2. Ser de competència municipal i sobre béns de propietat municipal. 

3. Ser concretes i avaluables econòmicament, així com viables tècnicament. 

4. No contradir els plans municipals aprovats, no referides a actuacions ja previstes al 
pressupost municipal i complir amb la normativa vigent.  

5. No plantejar accions insostenibles, és a dir, que no comprometin les necessitats i les 
possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures. 

6. Ser o plantejar accions inclusives i socialment equitatives.  

7. Tenir una visió d’interès general i de gaudi per a tota la població. 

8. Anar acompanyades de les dades identificatives de la persona que les realitza i han de ser 
presentades dintre del termini establert. 

Període presentació propostes: 27 d’octubre al 13 d e novembre de 2022 

III. Valoració tècnica i priorització ciutadana de les propostes 

La comissió tècnica realitzarà una primera validació de les propostes recollides per determinar 
quines són previsiblement vàlides i quines no, en base als criteris establerts. Aquesta valoració 
es realitzar a partir d’una base de dades anonimitzada, on no es podrà relacionar cap proposta 
amb la persona que l’ha presentada. En el cas que existeixin dubtes, l’empresa de participació 
contractada serà la que es posarà en contacte amb les persones proposants per poder-los 
resoldre. 

A continuació, es realitzarà una sessió de priorització de les propostes previsiblement vàlides, a 
la qual es convocarà específicament a totes les persones proposants, però que també restarà 
oberta a la resta de ciutadania. 

Aquesta sessió tindrà com objectiu prioritzar les propostes inicialment vàlides i seleccionar-ne un 
total de 10, que seran sobre les quals es realitzarà la validació final que consistirà en l’anàlisi en 
profunditat de la seva viabilitat i en el càlcul del pressupost econòmic per dur-les a terme. En el 
cas que algunes d’aquestes 10 propostes finalment no es puguin validar( per exemple, perquè 
després de calcular-ne el cost, aquest supera la partida prevista), es substituirà per la següent 
més prioritzada durant la sessió. Aquestes propostes són les que finalment passaran a votació. 

Els resultats de la validació es difondrà a través dels diferents mitjans de comunicació municipals. 

Validació de propostes: novembre de 2022 a gener de  2023 

Sessió de priorització de propostes: novembre de 20 22 
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IV. Votació de les propostes 

Tota la població de 16 anys o més empadronada al municipi tindrà l’oportunitat de votar les 
propostes, segons criteris d’urgència i expectatives futures per al municipi, mitjançant un procés 
de votació popular. 

Cadascun dels ciutadans i ciutadanes empadronats podrà votar exactament 3 propostes  prèvia 
identificació. 

La votació es podrà realitzar a través dels següents canals:  

• Presencialment  a la Paeria de Cervera, en horari de 9 h a les 14 h, de dilluns a 
divendres.  

• Telemàticament  a través de la web municipal. 

Les propostes finals se seleccionaran en base a l’ordre de prioritats obtingut i al pressupost 
establert. 

En cas de necessitats de desempat, serà la comissió tècnica la que decidirà quina proposta es 
selecciona en base a criteris tècnics entorn, per exemple, la seva facilitat d’execució. 

Període de votacions: 20 de febrer al 5 de març de 2023 

V. Retorn i avaluació del procés 

Es realitzarà una sessió de retorn dels resultats obtinguts durant el procés, que anirà 
acompanyada d’un procés de difusió a través dels canals que la comissió determini. 

També es facilitarà que la ciutadania pugui valorar el procés a través d’un formulari en línia 
publicat a la web municipal. 

Retorn i avaluació: març de 2023 

6. CALENDARI DEL PROCÉS 

FASE ACCIÓ CALENDARI 

1. Inici del procés Difusió inicial Octubre 2022 

Sessió presentació Octubre 2022 

2. Propostes Presentació de propostes Octubre-novembre 2022 

3. Validació i priorització Validació inicial Novembre 2022 

Priorització ciutadana Novembre 2022 

Validació final Desembre 2022-gener 2023 

4. Votació Votació de les propostes Febrer-març 2023 

5. Retorn i avaluació Sessió retorn Març 2023 

Avaluació i tancament Març 2023 

 


