AJUNTAMENT DE BALSARENY

DOCUMENT DE TREBALL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL PROCÉS
PARTICIPATIU
EN
ELS
PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS
DE
L’AJUNTAMENT DE BALSARENY QUE ÉS PREVIST SOTMETRE
A
CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI ENCARREGADA DE
REDACTAR EL TEXT DE L’AVANTPROJECTE DE LA NORMA

PREÀMBUL
Durant els darrers anys marcats per grans canvis econòmics, socials i polítics, així
com tecnològics, han estat molts els ajuntaments que han impulsat experiències de
participació ciutadana per tal de definir les polítiques públiques com una nova manera
de governar.
L’Ajuntament de Balsareny creu en el dret de la ciutadania d’intervenir, de forma
individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de
l’ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i
avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència, a través dels òrgans i els
mitjans de participació establerts i creats a tal efecte.
És per aquest motiu que l’Ajuntament de Balsareny ha elaborat aquest reglament de
regulació del procés de participació en els pressupostos municipals per tal de donar
tret de sortida a la participació ciutadana.
Aquest reglament, entès com l’instrument jurídic més adequat, s’ajusta als principis de
legalitat, no discriminació, necessitat i proporcionalitat. Tal com disposa l’article 58 del
ROAS la present disposició no pot vulnerar o contradir les lleis o altres normatives
jeràrquiques superiors. És important, també, que aquest reglament sigui avaluat
periòdicament per a la seva actualització a les noves necessitats que puguin sorgir,
així com la seva adaptació als principis de bona regulació tal com disposen els articles
129 i 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPACAP).
Per a la redacció d’aquest reglament, s’ha obert un procés de debat ciutadà i s’ha
constituït una comissió politico-tècnica formada per la regidora delegada de l’àrea, un
representant de cada grup municipal i el secretari de la corporació.
Les reflexions i aportacions de la ciutadania s’han tingut en consideració alhora de
redactar aquest reglament. Necessitats que també han estat objecte de debat en la
comissió político-tècnica encarregada de redactar aquest reglament. El contingut de la
present disposició és, doncs, fruit del debat i la participació.
Aquest reglament s’estructura en:
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PREÀMBUL
TÍTOL PRIMER. Aspectes generals
Article 1. Dotació financera.
Article 2. Comissió d’impuls i gestió del procés.
TÍTOL SEGON. Metodologia del procés participatiu
Article 3. Sessió pública d’inici del procés participatiu.
Article 4. Presentació de propostes.
Article 5. Estudi de les propostes.
Article 6. Sessió pública de presentació de les propostes.
Article 7. Votació de les propostes.
Article 8. Recompte i valoració.
Article 9. Publicitat i calendari d’execució de les actuacions.
Article 10. Avaluació del procés.
Disposició final

TÍTOL PRIMER. Aspectes generals.
Article 1. Dotació financera.
1.1 En cada convocatòria anual del procés participatiu es definirà i es quantificarà la
dotació financera que es reservarà pels pressupostos participatius, per tal que el
conjunt de la ciutadania pugui decidir les finalitats a les que s’apliquen aquests
recursos.
1.2 En tot cas, les finalitats que es decideixen han de ser susceptibles de ser
imputades al capítol 6 (inversions reals) del pressupost de despeses, de conformitat
amb la definició que dona la normativa legal reguladora de l’elaboració dels
pressupostos de les entitats locals.

Article 2. Comissió d’impuls i gestió del procés.
2.1 Es crea una comissió política i tècnica amb l’objecte d’impulsar i gestionar el
procés participatiu.
2.2 La comissió estarà formada per:
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- L’Alcalde/essa que exercirà la presidència.
- 2 representants de cada grup polític municipal constituït a la Corporació (quan un
grup tingui un nombre inferior de representants només es nomenarà a l’únic
representant del grup)
- El/la Interventor/a.
- El o la Secretari/ària, que actuarà com a secretari de la comissió.
- Un tècnic de Serveis Tècnics Municipals.
2.3 Les funcions són:
a) Definir el calendari del procés participatiu.
b) Aprovar la metodologia concreta dins de les previsions d’aquest reglament.
c) Gestionar el desenvolupament del procés participatiu, d’acord amb aquest
reglament.
d) Definir els indicadors d’avaluació.
e) Dur a terme totes les accions necessàries per tal que s’executin les actuacions
seleccionades.

TÍTOL SEGON. Metodologia del procés participatiu.
Article 3. Sessió pública d’inici del procés participatiu.
Es convocarà una sessió pública oberta a tota la ciutadania amb la finalitat d’explicar el
procés participatiu i les seves fases, en la qual es donarà a conèixer la metodologia a
seguir per tal que el conjunt de la ciutadania pugui participar activament de tot el
procés i presentar les seves propostes.

Article 4. Presentació de propostes.
4.1 Les propostes que es presentin poden referir-se a qualsevol tips d’actuació que
reuneixi els dos requisits següents:
a) Tenir a veure amb les competències municipals.
b) El cost no pot superar la quantia que en cada convocatòria es defineixi (I.V.A
inclòs).
4.2 Els partits polítics que tinguin representació a l’ajuntament, supletòriament, podran
presentar propostes amb els mateixos requisits que s’exposen en l’anterior article.
4.3 Les propostes es presentaran mitjançant la fitxa normalitzada que es podrà obtenir
a la web municipal (www.balsareny.cat) o bé, al Servei d’Atenció Ciutadana de
l’ajuntament.
4.4 Les fitxes normalitzades amb les propostes hauran de presentar-se al Servei
d’Atenció Ciutadana (presencialment o telemàticament) en el termini màxim que a
cada convocatòria es determini.
4.5 Les propostes s’ordenaran segons el número de registre obtingut en el moment de
la seva presentació.
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Article 5. Estudi de les propostes.
5.1 La comissió d’impuls i gestió del procés participatiu estudiarà totes les propostes
presentades i emetrà informe raonat sobre cadascuna indicant si s’ajusta als
requeriments especificats i si és o no viable tècnicament, jurídicament i
econòmicament.
5.2 Un cop informades totes les propostes, les que hagin estat acceptades es
publicaran a la web de l’ajuntament (participació.balsareny.cat) per tal de donar-ne
coneixement al conjunt de la ciutadania; hi figurarà almenys una descripció textual de
l’actuació, un contingut econòmic i si escau, una descripció gràfica.

Article 6. Sessió pública de presentació de les propostes.
L’ajuntament, si escau, convocarà una sessió pública per tal que cada persona,
associació o grups de persones que hagin presentat una proposta acceptada la puguin
explicar i defensar (si aquests han fet petició d’aquesta defensa pública):
Supletòriament, de no produir-se aquesta petició de defensa pels interessats que han
presentat les propostes, la comissió d’impuls i gestió del procés podrà fer-ne la
presentació.

Article 7. Votació de les propostes.
7.1 La votació es farà per mitjans telemàtics (a l’apartat de participació del web de
l’Ajuntament de Balsareny).
7.2 A la convocatòria del procés participatiu figurarà el termini de votació, així com els
espais on es pugui emetre el vot telemàtic amb personal d’assistència per l’emissió del
vot.
7.3 Podran emetre vot totes les persones majors de 16 anys empadronades al
Balsareny.
7.4 Cada persona podrà votar 4 propostes.

Article 8. Recompte i valoració.
8.1 En el termini màxim d’una setmana a partir del dia que finalitzi el període de
votació, es publicarà el resultat de la votació ala web de participació de l’ajuntament.
8.2 Es confeccionarà una llista de totes les propostes acceptades, ordenades de major
a menor nombre de vots, en la qual figurarà el cost econòmic de cada actuació
proposada. Les propostes escollides seran executades per odre de la llista fins que
s’esgoti la quantitat econòmica global fixada en la convocatòria del procés participatiu.

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 08660 BALSARENY (BAGES) - NIF P0801800D
Tels. 93 8396100 - Fax 93 8200422 - balsareny@balsareny.cat - http://www.balsareny.cat

AJUNTAMENT DE BALSARENY

Article 9. Publicitat i calendari d’execució de les actuacions.
Es farà publicitat de les actuacions escollides als mitjans de comunicació locals i del
calendari d’execució.

Article 10. Avaluació del procés.
La comissió d’impuls i gestió del procés participatiu confeccionarà una memòria anual,
tenint en compte els indicadors d’avaluació que es van marcar a l’inici.

Disposició final.
Aquest reglament entrarà en vigor transcorreguts 15 dies des de la seva publicació
íntegra del text en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i continuarà en vigor
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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