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PREÀMBUL
L’Ajuntament de Tordera pretén iniciar, en l’àmbit de la participació ciutadana, un projecte de
Pressupostos Participats, en virtut del qual els ciutadans i ciutadanes podran proposar, debatre i
decidir el destí d’una part del Pressupost Municipal.
El Pressupost Municipal és una de les eines més importants que té l’Ajuntament per donar
resposta a les necessitats del municipi i de la seva ciutadania.
L’objectiu principal dels Pressupostos Participats és implicar a la ciutadania en la presa de
decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics, mitjançant un sistema reglat
de participació, amb la finalitat de:
•
•
•

Fomentar la participació mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania,
associada o no, i potenciar els òrgans de participació al municipi.
Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les.
Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
L’objecte del present Reglament és regular el procés de Pressupostos Participats, com a eina a
través de la qual la ciutadania decideix a què es destina part dels recursos públics.
A grans trets, es destinarà una aplicació pressupostària al procés de Pressupostos Participats, que
es distribuirà, en funció d’uns criteris objectius de repartiment, entre les diferents zones en què es
divideix al municipi a efectes d’aquest procés. El procés s’instrumentarà mitjançant diferents
òrgans, de manera que la ciutadania presentarà propostes, les quals, prèvia validació, se
sotmetran a votació, executant-se, a cada zona, les que hagin obtingut un major nombre de vots,
amb la limitació de l’assignació econòmica corresponent.
Article 2. Criteris objectius de repartiment de l’aplicació pressupostària destinada a
Pressupostos Participats entre les diferents zones
El Consell Veïnal fixarà els criteris objectius que s’utilitzaran per fer el repartiment de l’aplicació
pressupostària destinada a Pressupostos Participats entre les diferents zones i en determinarà la
seva ponderació.
Article 3. Distribució de les zones
A efectes exclusivament del procés de Pressupostos Participats, el municipi es divideix en 10
zones, cadascuna de les quals integra diferents barris, veïnats o urbanitzacions:
1. ZONA MONTNEGRE

Hortsavinyà, Roca Rossa, Can Camps, Sant Llop, L'Esplai-Les
Mimoses, Sant Pere de Riu, Can Domènec, Cal Capità,
Vallmanya i Les Ferreres.

2. ZONA OEST

Sant Ponç, Sant Tou, Àgora Park, Sant Vicenç i Niàgara Park.

3. ZONA SANT DANIEL

Sant Daniel, Mas Mora, Caravàning Costa Brava i ManresaTió.

4. ZONA NORD

Terra Brava i Tordera Park.
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5. ZONA SANT PERE

Veïnat de Sant Pere (Districte 02-001).

6. ZONA SANT ANDREU, SANT
JAUME I MAS MARTÍ

Veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, Mas Reixach i
Disseminat Sant Andreu.

7. ZONA FIBRACOLOR

Fibracolor.

8. ZONA CENTRE NUCLI ANTIC

Districte 01-001.

9. ZONA CENTRE MAS BORRA

Districte 01-004.

10. ZONA CENTRE CAN MES

Districte 01-003 (excepte Mas Martí).

Cada zona haurà d’elegir de forma consensuada una persona representant de la zona d’entre els
sectors més poblats que les integren, podent-se designar una nova persona representant a cada
nova edició de Pressupostos Participats.
Article 4. Propostes seleccionables
Les propostes seleccionables hauran de complir les següents condicions:
•
•
•
•
•

Fer referència a àmbits i matèries de competència municipal.
Ser d’interès general.
Donar resposta a una necessitat concreta.
No superar l’import assignat a cadascuna de les zones.
Adequar-se als criteris jurídics, econòmics i tècnics que es defineixin anualment pel Consell
Veïnal, d’acord amb els paràmetres obligatoris preestablerts per l’Ajuntament.
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TÍTOL II. ÒRGANS DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATS
Article 5. Òrgans del procés
Els òrgans que vehicularan el procés de Pressupostos Participats seran els següents:
•
•
•

El Consell Veïnal.
Les Assemblees de Zona.
L’Equip de Valoració Tècnica, Jurídica i Econòmica.

Article 6. El Consell Veïnal
6.1.- Naturalesa jurídica
Es crea el Consell Veïnal com a principal òrgan de participació ciutadana de caràcter consultiu a
través del qual s’instrumentarà el procés de Pressupostos Participats.
6.2.- Composició
La composició del Consell Veïnal serà la següent:
•
•
•
•
•

•

L’Alcalde/ssa, que ostentarà el càrrec de President/a.
El/La Regidor/a Titular de la Ponència de Coordinació del Govern Municipal, que ostentarà el
càrrec de Vicepresident/a, i que substituirà al/la President/a en cas d’absència
El/La/Els/Les Regidor/a/s/es amb competències delegades en matèria de Pressupostos
Participats.
Un/a representant de cada Grup Polític Municipal, així com, en el seu cas, els possibles
membres de la Corporació que ostentin la condició de no adscrits.
El/La President/a de les Associacions de Veïns dels barris, veïnats o urbanitzacions que
integren les diferents zones en què es divideix el municipi a efectes exclusivament del procés
de Pressupostos Participats, en els casos en què existeixi Associació de Veïns i sempre que
estigui degudament inscrita al Registre Municipal d’Entitats, i el/la representant de cada
zona.
El/La Tècnic/a de Participació Ciutadana, que ostentarà la Secretaria del Consell Veïnal.

6.3.- Funcions
El Consell Veïnal tindrà les següents funcions:
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Fixar els criteris objectius que s’utilitzaran per fer el repartiment de l’aplicació pressupostària
entre les diferents zones i determinar-ne la seva ponderació.
Estudiar els Informes de viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de les propostes.
Supervisar les propostes que se sotmetran a votació i vetllar per la claredat, la transparència
i l’eficàcia del procés.
Determinar les propostes guanyadores, en funció del nombre de vots obtinguts i de
l’assignació econòmica corresponent a cada zona.
Fer el seguiment i control de l’execució de totes les propostes que s’hagin acceptat.
Proposar a l’òrgan municipal competent les modificacions que consideri oportunes del
present Reglament .
Qualsevol altra funció de caràcter consultiu relativa al procés de Pressupostos Participats
que li sigui encomanada.

6.4.- Funcionament
La periodicitat de les sessions del Consell Veïnal tindrà caràcter semestral i s’hauran de convocar,
per tant, com a mínim, dues sessions de caire ordinari a l’any.
No obstant això, es podran convocar sessions extraordinàries quan el/la President/a ho consideri
oportú o bé ho sol·liciti per escrit una quarta part dels membres del Consell Veïnal.
El/La President/a del Consell Veïnal, amb l’assistència del/de la Secretari/ària, serà l’encarregat/da
de convocar les sessions.
La convocatòria de les sessions anirà acompanyada del corresponent ordre del dia, que s’haurà de
fer arribar a totes les persones integrants del Consell Veïnal amb una antelació mínima de 5 dies
hàbils.
Per tal que es pugui constituir vàlidament el Consell Veïnal serà necessària l’assistència, com a
mínim, d’una tercera part dels membres de dret, amb l’assistència necessària del/de la
President/a o del/de la Vicepresident/a i del/de la Secretari/ària.
Si algun dels membres del Consell Veïnal no pot assistir a alguna de les sessions, ho haurà de
comunicar al/la President/a o al/la Secretari/ària, indicant el nom de la persona que, si s’escau,
el/la substituirà.
Per a qualsevol aspecte relatiu al funcionament no regulat expressament al present Reglament,
serà d’aplicació supletòria la normativa reguladora de l’organització i funcionament dels Ens
Locals.
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6.5.- Règim d’adopció d’acords i Actes
Els acords del Consell Veïnal –que no tindran en cap cas caràcter vinculant- s’hauran d’intentar
adoptar de forma consensuada i, en cas que no sigui possible, es votarà i s’adoptaran per majoria
simple dels membres assistents. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del/de la President/a.
A efectes de votacions, cadascun dels membres assistents tindrà un vot.
De cada sessió se n’aixecarà la corresponent Acta pel/per la Secretari/ària, que s’aprovarà a la
següent sessió.
Article 7. Les Assemblees de Zona
7.1.- Naturalesa jurídica
Amb l’objectiu de treballar i informar de les propostes presentades per la ciutadania,
s’organitzaran les Assemblees de Zona.
7.2.- Composició
La composició de les Assemblees de Zona serà la següent:
•
•
•

El/La/Els/Les Regidor/a/s/es amb competències delegades en matèria de Pressupostos
Participats.
El/La representant de cadascuna de les zones.
Els/Les veïns/es de cadascuna de les zones que assisteixin, sens perjudici que les Assemblees
siguin obertes a la ciutadania en general.

7.3.- Funcions
Les Assemblees de Zona, en la primera reunió que efectuïn, nomenaran a una persona
representant de la zona.
Les Assemblees de Zona tindran com a funció treballar, si escau, les propostes presentades a la
seva zona i informar de les mateixes als/les veïns/es de la zona, així com també informar de la
validació de propostes efectuada per l’Equip de Valoració Tècnica, Jurídica i Econòmica.
7.4.- Funcionament
Les Assemblees de Zona es reuniran, com a mínim, dues vegades durant el procés de Pressupostos
Participats, prèvia convocatòria per part del Consell Veïnal.
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De cadascuna de les reunions, el/la representant de zona en recollirà per escrit els principals punts
tractats.
Article 8. L’Equip de Valoració Tècnica, Jurídica i Econòmica
8.1.- Naturalesa jurídica
Amb la finalitat d’avaluar la viabilitat de les propostes prioritzades, es reunirà un Equip de
Valoració Tècnica, Jurídica i Econòmica.
8.2.- Composició
L’Equip de Valoració Tècnica, Jurídica i Econòmica estarà format pel personal tècnic municipal que
es consideri adient i idoni en funció de la temàtica de les diferents propostes.
8.3.- Funcions
L’Equip de Valoració Tècnica, Jurídica i Econòmica avaluarà la viabilitat tècnica, jurídica i
econòmica de les propostes i emetrà un Informe per a cadascuna d’aquestes.
Els Informes es traslladaran al Consell Veïnal i a les Assemblees de Zona, les quals es reuniran amb
la finalitat de donar a conèixer el resultat de l’avaluació efectuada per l’Equip de Valoració
Tècnica, Jurídica i Econòmica.
8.4.- Funcionament
L’Equip de Valoració Tècnica, Jurídica i Econòmica es reunirà un cop finalitzat el període de
presentació de propostes.
TÍTOL III. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATS
Article 9. Estructura del procés
El procés contempla tres moments principals:
•
•
•

Presentació de propostes per la ciutadania.
Debat i reelaboració de les propostes per les Assemblees de Zona, que hauran de ser
validades per l’Equip de Valoració Tècnica, Jurídica i Econòmica.
Votació per part de la ciutadania.
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Article 10. Inici del procés
L’Alcalde/ssa convocarà el Consell Veïnal per informar de la quantitat disponible a l’aplicació
pressupostària destinada al procés de Pressupostos Participats i efectuar-ne la seva distribució
entre les diferents zones, fixant els criteris objectius de repartiment i la seva ponderació.
Article 11. Campanya informativa
Un cop assignades les quantitats corresponents a cadascuna de les zones, tindrà lloc una
Assemblea Informativa General on es presentarà públicament el procés i s’iniciarà la campanya
informativa per difondre els seus objectius, obrint els canals de comunicació i participació
necessaris adients per a cadascuna de les fases.
Per garantir el dret a la participació, s’assegurarà la difusió de tota la informació que es consideri
d’interès a la ciutadania, utilitzant els mitjans de comunicació municipals i els equipaments
municipals.
En aquest sentit, hi haurà un espai a la web municipal on es trobarà tota la informació actualitzada
que vagi generant el procés.
Article 12. Recollida de propostes
S’obrirà un període de recollida de propostes, per mitjà del qual la ciutadania, per via telemàtica,
podrà presentar propostes relatives a la seva zona.
Podran presentar propostes els/les veïns/es empadronats/des a la zona, així com aquelles
persones no empadronades però que hi tinguin una segona residència, sempre que, en aquest
segon cas, prèviament, s’hagin inscrit el Registre Municipal del procés de Pressupostos Participats
Article 13. Celebració d’Assemblees de Zona
Finalitzat el període de recollida de propostes, es reuniran les Assemblees de Zona.
L’Assemblea de Zona començarà informant sobre la quantitat assignada a la zona per part del
Consell Veïnal i dels criteris objectius utilitzats per a efectuar el dit repartiment, seguirà amb el
debat i, si escau, reelaboració de les propostes presentades en relació a la zona en qüestió i
acabarà informant de la totalitat de propostes presentades a la zona.
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Article 14. Trasllat de les propostes a l’Equip de Valoració Tècnica, Jurídica i Econòmica
Celebrades totes les Assemblees de Zona, les propostes es traslladaran a l’Equip de Valoració
Tècnica, Jurídica i Econòmica, que emetrà els corresponents Informes de valoració tècnica,
jurídica i econòmica de les propostes.
Aquests Informes –que tindran caràcter vinculant- es traslladaran, per al seu coneixement, al
Consell Veïnal i a les Assemblees de Zona.
Les propostes que hagin estat considerables viables seran les que se sotmetran a votació,
mitjançant el vot lliure, directe i secret dels veïns i de les veïnes de les diferents zones del
municipi.
Article 15. Celebració d’Assemblees de Zona
Emesos els Informes de valoració per part de l’Equip de Valoració Tècnica, Jurídica i Econòmica, es
reuniran les Assemblees de Zona.
L’Assemblea de Zona donarà a conèixer el resultat de l’avaluació efectuada per l’Equip de
Valoració Tècnica, Jurídica i Econòmica.
Article 16. Votació
16.1.- Persones amb dret de vot
Tindran dret de vot tots/es els/les veïns/es majors de 16 anys empadronats/des a la zona, així com
a aquelles persones majors de 16 anys no empadronades però que hi tinguin una segona
residència, sempre que, en aquest segon cas, prèviament, s’hagin inscrit el Registre Municipal del
procés de Pressupostos Participats
16.2.- Convocatòria de la votació
L’Alcalde/ssa, mitjançant Decret, convocarà la votació. El Decret de convocatòria contindrà, com a
mínim, la informació següent:
•
•
•
•

Les propostes sotmeses a votació a cadascuna de les zones.
El dia o dies de votació.
La forma i llocs de la votació.
Les normes complementàries i el sistema de garanties i mesures de control del procés que,
en el seu cas, es considerin necessàries per assegurar la seva fiabilitat i transparència, així
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com per vetllar pel compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades
de caràcter personal.
16.3.- Votació
S’obrirà un període votació durant el qual els veïns i les veïnes podran triar quina/es proposta/es
volen que es porti/n a terme a la seva zona, sempre que l’import total de les propostes escollides
no excedeixi de la quantitat assignada a cada zona. A aquests efectes, s’informarà del cost de cada
proposta i de la quantitat total disponible per a la zona.
La votació es realitzarà via telemàtica.
16.4.- Resultats
Finalitzat el període de votació, es faran públics els resultats de la votació.
16.5.- Reunió del Consell Veïnal
Un cop s’hagin fets públics els resultats de la votació, es reunirà el Consell Veïnal a fi de
seleccionar les propostes guanyadores, en funció dels resultats obtinguts i de l’aplicació
pressupostària assignada a cada zona.
De les propostes guanyadores que finalment s’executaran se’n donarà publicitat a fi que la
ciutadania en tingui coneixement.
El crèdit disponible de la quantia assignada a cada zona es guardarà per a la zona en qüestió i
s’incorporarà en la propera edició de Pressupostos Participats.
16.6.- Sistema de garanties
El Consell Veïnal serà l’òrgan encarregat de vetllar per la claredat, la transparència i l’eficàcia del
procés de votació.
Es crearà una Comissió Tècnica de Control, formada per personal tècnic municipal, que tindrà les
següents funcions:
•
•
•

Resoldre les consultes relatives al procediment de votació.
Establir criteris interpretatius i assessorar el Consell Veïnal en les qüestions que se li
plantegin.
Resoldre les queixes i les reclamacions que es puguin presentar en qualsevol fase del
procediment de votació.
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Article 17.- Execució de les propostes
Finalment, s’iniciaran els tràmits administratius per a l’execució de les propostes guanyadores. A
partir d’aquest moment, el Consell Veïnal efectuarà el seguiment i el control de l’execució de les
propostes escollides.
DISPOSICIÓ FINAL. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE SUPLETÒRIAMENT
Per a tot el que no s’ha previst al present Reglament, i sempre que no el contradigui, s’aplicarà,
per analogia, la normativa de procediment administratiu comú, la normativa de règim local i la
normativa electoral, així com la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no
referendàries i d’altres formes de Participació Ciutadana.
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