
SESSIÓ DE 
PRESENTACIÓ
OCTUBRE, 2022



PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Una oportunitat per a la ciutadania de Cervera, per a 

la Paeria i per al poble!
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La PARTICIPACIÓ CIUTADANA és imprescindible per apropar 
la gestió municipal a la població, per fomentar la 
corresponsabilització en la millora i el futur del poble i per 
facilitar la relació i comunicació de la Paeria amb els veïns i 
veïnes.

I el PRESSUPOST MUNICIPAL és el que permet dur a terme 
les actuacions necessàries per a la millora i 
desenvolupament de Cervera.

La suma d'ambdós aspectes dona com a fruit els...

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Procés dissenyat per implicar als veïns i veïnes en la presa 
de decisions sobre la destinació de part del pressupost 
municipal d’inversions.
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QUÈ ÉS EL PRESSUPOST 
PARTICIPATIU



FASES DEL PROCÉS
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Octubre 2022

DIFUSIÓ

Octubre-novembre 2022

PROPOSTES

Novembre 2022
Gener 2023

VALIDACIÓ I 
PRIORITZACIÓ

Febrer-març 2023

VOTACIÓ RETORN

Març 2023



DOTACIÓ ECONÒMICA I
CRITERIS QUE HAN DE SEGUIR LES PROPOSTES

DOTACIÓ ECONÒMICA limitada a 50.000€ per 
destinar al capítol d’inversions del pressupost 

municipal del 2023.
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• Referides a projectes d’inversió i amb un cost no superior
a 50.000 €.

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

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

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

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

• Ser o plantejar accions inclusives i socialment equitatives.

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

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

DOTACIÓ CRITERIS DE LES PROPOSTES



QUÈ SÓN INVERSIONS?

• Rehabilitació, reforma, ampliació, adequació, 
millora o dotació tecnològica o de mobiliari 

d’equipaments públics o infraestructures 
públiques existents

• Construcció d’equipaments de dimensions 
reduïdes

• Reurbanització i millora d’espais públics

• Infraestructures i mobiliari urbà

• Aplicacions o infraestructura tecnològica
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SÓN INVERSIONS
• Desenvolupament de programes o projectes

• Adquisició de material no inventariable

• Realització d’estudis o investigacions

• Contractació de personal

• Contractació externa de nous serveis

• Beques, subvencions, convenis

• Lloguer d’equipaments i infraestructures

NO SÓN INVERSIONS



COM ES POT PARTICIPAR?
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Fent 
propostes

QUI?
Totes les persones vinculades a la ciutat de Cervera, majors de 16 anys, empadronades o no al 
municipi, i les entitats inscrites al registre municipal d’entitats poden presentar un màxim de 2 
propostes, tenint en compte els criteris que han de complir

COM? A través del formulari en paper o de la web de la Paeria  

QUAN? Del 27 d’octubre al 13 de novembre

Prioritzant 
propostes

QUI? Les persones que han presentat propostes i tota la ciutadania interessada

COM? A la sessió de priorització

QUAN? Finals de novembre

Votant les 
propostes

QUI? Població de 16 anys o més empadronada al municipi 

COM? A la Paeria de Cervera o a través del web de la Paeria

QUAN? Finals de Febrer a principis de març de 2023

Enllaç al 
formulari en línia



EL PRESSUPOST MUNICIPAL
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CAPÍTOL DESPESES 2022 2021 2020 2019

1. Despeses personal 5.068.536 € 4.876.351 € 4.413.665 € 4.230.864 €

2. Despeses corrents 3.590.183 € 3.515.378 € 3.711.435 € 4.049.149 €

3. Despeses financeres 12.800 € 13.740 € 15.690 € 14.550 €

4. Transferències corrents 242.096 € 247.729 € 230.082 € 243.750 €

5. Fons contingència --- 12.000 € 230.000 € 15.000 €

6. Inversions reals 1.454.295 € 842.570 € 493.394 € 388.246 €

7. Actius financers 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 €

8. Passius financers 533.500 € 509.200 € 450.200 € 345.000 €

TOTAL 10.916.410 € 10.031.968 € 9.559.466 € 9.301.559 €

10.916.410 €

10.031.968 €
9.559.466 €

9.301.559 €

2022 2021 2020 2019



INVERSIONS PREVISTES PEL 2023
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DESCRIPCIÓ IMPORT

Millora connectivitat Cervera. PUOSC. 741.115,60

Restauració St. Domenèc. 1,5% Cultural 474.297,87

Reforma antiga escola de música. Carrer Major 337.295,18

Edificis municipals instal.lació plaques FV (Next 
Generation)

230.386,15

Gespa Camp de Futbol 220.000,00

Ampliació cementiri de Cervera 1a. (Fase Acces i 1er. 
Bloc)

155.435,00

Museu 93.672,89

Carril Bici, 1a fase 54.000,00

Inversions nuclis agregats 37.227,86

Remodelació Plaça Pius XII 32.887,02

Instal·lació punt càrrega ràpida vehicles elèctrics 19.512,00

Av. Francesc Macià. Millores passeig i calçada 16.155,00

Creació nova aula de percussió. Conservatori 12.953,00

Actualització xarxa fibra òptica edificis municipals 12.500,00

Auditori: il·luminació i parament 12.230,61

Senyalització turisme 10.025,70

Total 2.459.693,88



INFORMA’T
www.cervera.cat

Telegram: @paeriacervera

Ebando de la paeria

Facebook: @paeriacervera

Instagram: @paeriacervera

Twitter: paeria.cervera



TENS ALGUN DUBTE?
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MOLTES 
GRÀCIES


