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PREÀMBUL
L’Ajuntament de Breda, com a expressió de govern democràtic, té l’aspiració de promoure la
participació dels seus ciutadans en la vida quotidiana col·lectiva per aconseguir una major
identificació amb el municipi i amb la democràcia.
El pressupost participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual els
ciutadans i ciutadanes poden decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals, establint un
canal efectiu de democràcia participativa.
Les bases reguladores del procés de Pressupostos participatius és el document que estableix les
regles d’aquest procediment en totes les seves tasques i accions. Aquest és un procés dinàmic, atès
que s’avaluarà i revisarà periòdicament per tal d’assegurar la seva evolució positiva. El procés
comptarà amb el suport i la supervisió dels tècnics de l’Ajuntament.
Cal recordar que aquestes bases només tenen validesa pel procés de Pressupostos participatius
2017. Per procediments posteriors serà precís l’adequació o, si s’escau, modificació de les presents
bases.

Article 1.- Sobre el pressupost
1.-La partida destinada a pressupostos participatius per aquest any 2017 és de 10.000 euros, IVA
inclòs.
2.-La partida es troba consignada dins del capítol 6 del pressupost de despeses Inversions Reals,
concretament a la partida 330.619.06.- Participació Ciutadana.
Article 2.- Sobre els objectius
1.- Els objectius que es pretenen assolir mitjançant aquest procés són els següents:
a.
b.
c.
d.

Promoure la participació de la ciutadania bredenca en la vida quotidiana col·lectiva.
Aconseguir una major identificació dels veïns amb la vila i augmentar la implicació
Conèixer les necessitats dels veïns
Promocionar una sèrie de valors imprescindibles en democràcia: empoderament, inclusió,
igualtat, horitzontalitat, transparència.
e. Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.
Article 3.- Sobre la metodologia del procés
1.-El procés de pressupostos participatius és un procés obert a tota la ciutadania. Qualsevol persona
empadronada a Breda abans de l’1 de maig de 2017 major de 16 anys o en vies de fer-los en el
present any podrà fer efectiva la seva participació activa.
2.-El procediment s’estructura a través de diverses fases:
a. Presentació de propostes
Els veïns interessats a participar de manera activa al procés podran fer arribar les seves propostes
mitjançant formulari que s’adjunta a l’annex 1 de les presents bases, mitjançant instància
normalitzada genèrica on es deixi meridianament clar que l’objecte és la participació al pressupost
participatiu, o telemàticament a través dels canals que posa en servei l’Ajuntament de Breda a través
del seu espai web (E-TRAM). No s’acceptaran propostes enviades per correu electrònic, WhatsApp ni
demés mitjans no reglats en el present document de bases. Si així es creu oportú i és viable a nivell
tècnic i econòmic, l’Ajuntament de Breda pot contemplar l’opció de crear un espai web on el vilatà
pugui consultar les presents bases i convocatòria (annex 2) i pugui descarregar-se formulari de
participació. Aquest espai web disposaria d’un enllaç directe al web de l’Ajuntament de Breda.
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Les propostes es podran presentar en horari d’atenció al públic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC),
biblioteca municipal de Breda i al Centre Cultural i d’Informació Turística Els Forns.
Poden presentar propostes les persones físiques i les persones jurídiques, ja siguin entitats,
empreses, associacions, grups polítics o qualsevol altre forma jurídica acceptada per la legislació
vigent. Les persones jurídiques hauran de presentar la proposta a través d’un representant, que
forçosament haurà de complir els requisits establerts a l’article 3.1. del present document.
No existeix límit en el nombre de propostes que pot presentar cada persona.

b. Filtratge de propostes
Un cop tancada la fase de presentació de propostes, la totalitat de les propostes seran revisades pels
serveis tècnics municipals per procedir a descartar aquelles propostes que, per criteris tècnics, no
s’adeqüin a la legalitat o que siguin inviables econòmicament.
Els criteris d’obligat compliment seran els següents:
-Criteri de legalitat: Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents
del municipi, i no entrar en contradiccions amb normatives de rang superior.
-Criteri de competències municipals: Les accions a dur a terme d’acord a les propostes seran,
necessàriament, competència municipal.
-Criteri econòmic: S’ha establert un topall econòmic de 10.000 euros, IVA inclòs.
-Criteri de viabilitat tècnica: Tècnics de l’Ajuntament valoraran la viabilitat dels projectes presentats en
concepte de competències, capacitats i legalitat.
-Criteri de sostenibilitat: es farà referència a la sostenibilitat financera del projecte.
-Criteri d’inclusivitat: Les propostes presentades hauran de ser inclusives, obertes i dirigides al conjunt
de la població.
Els tècnics poden requerir, si així ho creuen convenient, informació addicional a la persona que ha
presentat la proposta. Es donarà un marge de temps breu però suficient per complementar la
informació aportada inicialment, sempre i quan sigui a instàncies dels serveis tècnics.
Un cop revisades pels serveis tècnics municipals, les propostes seran sotmeses a criteri d’una
comissió política, amb representació de tots els grups municipals presents al plenari. L’objectiu
d’aquesta comissió és determinar possibles propostes que ja s’hagin dut a terme, que estiguin en vies
de dur-se a terme, que estiguin contemplades per realitzar-se dins del pressupost municipal 2017 o
que vinguin subvencionades per altres organismes.
Totes les propostes que superin el filtratge tècnic i polític es sotmetran a exposició pública al taller
participatiu i seran incloses com a opcions en les votacions.

c.

Tallers participatius

L’Ajuntament de Breda convocarà els veïns del poble a una sessió de tallers on, tots els assistents
que així ho desitgin, podran valorar les iniciatives presentades. Tots aquells qui hagin presentat una o
més propostes podran aprofitar aquesta sessió oberta a tothom per exposar-les i resoldre els dubtes
que en puguin sorgir.

d. Votacions
Durant el temps que determini la convocatòria del present any, tots aquells ciutadans empadronats a
Breda amb anterioritat a l’1 de maig de 2017 i amb 16 anys fets al llarg de l’any en curs, podran
exercir el seu dret a vot a través de les paperetes i urnes especialment col·locades a l’OAC (de dilluns
a divendres) i Els Forns (cap de setmana) dins dels horaris ordinaris dels respectius equipaments
municipals.
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Durant el període de votacions restarà a exposició pública un suport físic on es recolliran la totalitat de
les propostes realitzades i que es sotmeten a votació, així com tots els detalls de les propostes que
estiguin disponibles. L’exposició pública s’allargarà durant tot el procés de votacions.
e. Mètode de votació
Cada papereta de vot reflectirà totes les propostes que hagin superat el procés de filtratge. Cada
vilatà que decideixi exercir el seu dret a vot pot triar tres de les propostes allí recollides. En el supòsit
que el nombre total de propostes no fos superior a tres, només es podrà escollir una proposta de les
allí recollides.
Cada proposta anirà acompanyada del seu cost econòmic aproximat.

Article 4.- Sobre l’escrutini i proclamació dels resultats
El primer dissabte següent posterior al tancament del període de votacions es procedirà a realitzar de
manera pública l’escrutini, lectura i proclamació dels resultats.
Guanyarà la proposta que més vots hagi obtingut. En el cas que la primera proposta no exhaurís la
totalitat de la partida pressupostària prevista (10.000 euros) es duria a terme de manera
complementària aquella opció l’import del qual sumat a la primera no excedís el topall màxim
(exemple pràctic, annex 3).
L’escrutini, lectura i proclamació dels resultats es realitzarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament de
Breda.

DISPOSICIÓ FINAL
Les presents bases només tindran vigència durant tot el procés de pressupost participatiu de
l’anualitat corresponent al 2017.
Qualsevol eventualitat no recollida de manera explícita ni implícita en les presents bases i que no
puguin ser resoltes mitjançant l’aplicació de normativa de rang superior seran objecte de resolució
expressa per part de l’Ajuntament de Breda.
Totes aquelles possibles eventualitats recollides en l’anterior paràgraf hauran de ser reglades en
posteriors bases per tal de garantir la seguretat jurídica del procés.
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