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“BASES REGULADORES PER AL PROCÉS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU PER A
L’EXERCICI 2023 DELS HOSTALETS DE PIEROLA
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Es fa públic als efectes oportuns que per acord de Ple de l’Ajuntament del dia 11 de maig de
2022, s’han aprovat les bases reguladores dels pressupostos participatius per a l’exercici 2023, de
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb el text que es reprodueix literalment a continuació

El format és obert per a què qualsevol persona i/o entitat durant el període de selecció presenti un
projecte que suposi un benefici col·lectiu pel poble.
Després hi ha un període de revisió tècnica per valorar que els projectes s’adeqüen als criteris de
les bases i pressupost màxim.
Finalment hi ha un període d'exposició pública i posteriorment les votacions dels projectes.
Pot votar tothom de més de 16 anys empadronats als Hostalets de Pierola i es pot fer via online a
través d'una web creada especialment per aquest projecte o personalment a les oficines de
l’Ajuntament.
Base 1a. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és regular el procés de pressupost participatiu 2023 dels Hostalets de
Pierola com a una eina amb la qual la ciutadania proposa i decideix a què van destinats una part
dels recursos públics, sota els principis de ser un procés vinculant, universal, deliberatiu i amb un
sistema de garantia i transparència.
En aquestes bases reguladores hi ha tota la informació sobre el procés de Pressupostos
Participatius 2023 i s’ estableixen les regles d’aquest procediment en totes les seves tasques i
accions.
Base 2a. RÈGIM JURÍDIC

Data 30-5-2022

Per això promovem aquesta iniciativa com a mecanisme de participació i gestió del municipi,
mitjançant el qual els veïns i veïnes poden decidir sobre la destinació de part dels recursos
municipals, establint un canal efectiu de democràcia participativa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Una de les grans apostes del govern municipal dels Hostalets de Pierola en l'àmbit de la
participació ciutadana són els pressupostos participatius.
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PREÀMBUL

La normativa aplicable a aquestes bases és:



La que es deriva dels articles 69 i 70 bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local
L’article 75 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
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Base 3a. OBJECTIUS DEL PROJECTE
a) Els objectius generals que es pretenen assolir mitjançant aquest procés són els següents:
 Promoure la participació de la ciutadania
 Conèixer les necessitats i demandes de la població
 Promocionar valors com la inclusió, la igualtat i la transparència.
 Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats dels veïns.
b) Els objectius específics que es pretenen assolir mitjançant aquesta edició són els següents:




Augmentar el nombre de veus participants garantint una major representació del poble
Reforçar les iniciatives comunicatives en algunes fases del procés
Facilitar la participació i inclusió de tota la diversitat de col·lectius del municipi

Base 4a. PARTICIPANTS
El procés de pressupostos participatius és un procés obert a la ciutadania i també a les entitats
del poble. Podran presentar les seves propostes:





Qualsevol persona empadronada als Hostalets de Pierola abans de la data de votació de
les propostes, major de 16 anys o en vies de fer-los.
Les associacions o entitats sense ànim de lucre del municipi que constin degudament
inscrites en el Registre municipal d’entitats, en data anterior a l’aprovació d’aquestes
bases.
Els serveis tècnics i les diferents regidories de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola
també podran presentar projectes que s’adaptin a les bases i responguin a un interès
general dels Hostalets.
Es podrà presentar un projecte per participant

Pàg. 2-7
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Base 5a. PROPOSTES
a) Pressupost participatiu
La quantitat que es destinarà als pressupostos participatius 2023 és de 25.000,00 euros, IVA
inclòs, per al finançament de projectes d’inversions, capítol VI
CODI DE L’EXPEDIENT: 921 NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_921_PROCES PRESSUPOST PARTICIPATIU EXERCICI 2023
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La Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres
formes de participació ciutadana, articles 1, 2, 40 a 43, 46 a 53 i disposició addicional
segona
Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Decret legislatiu 2/2003, per al qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març
El R.D. 500/1990, de 20 d'abril, per al qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per al qual s'estableix l'estructura dels
pressupostos dels ens locals
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Base 6a. COMISSIÓ TÈCNICA JURÍDICA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Una comissió municipal tècnica vetllarà pel compliment d’aquestes condicions, examinarà els
projectes que presenti la ciutadania, els valorarà econòmicament i verificarà que compleixin els
requisits per prendre part en el procés de votació.
Estarà formada per:
 Els Serveis Tècnics municipals
 La secretària de l’ajuntament o en qui delegui d’entre el personal funcionari de
l’ajuntament.
 L’interventor de l’ajuntament o en qui delegui d’entre el personal funcionari de l’ajuntament.
 L’alcalde
 El regidor/a de l’Àrea de participació ciutadana
 Un regidor representant de cada grup municipal
No serà necessari que tots els membres de la comissió assisteixin a totes les reunions, sinó que
es convidaran atenent a la naturalesa i els objectius de cadascuna de les reunions.
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És un requisit indispensable que els projectes constitueixin inversions de qualsevol àmbit
de competència municipal. Una inversió és un bé inventariable que és permanent en el
temps. Té un principi i un final. Pot ser la millora d’un espai públic o els equipaments
municipals per a la seva modernització, adaptació, reparació, conservació o manteniment.
Pot consistir en la compra de béns no consumibles (tenen una previsió de vida útil superior
a un any): vehicles, eines, equips informàtics, material esportiu, entre d’altres; la realització
d’una obra, la creació d’una web, aplicació, wifi públic…
Les propostes han de tenir un import màxim de 25.000,00 euros, IVA inclòs
Han de ser executables durant l'any 2023 i no poden comprometre exercicis posteriors.
Han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament.
Han de ser d’interès general (no poden respondre a interessos personals o particulars d’un
col·lectiu o entitat concrets).
Cal que facin referència a àmbits i temes de competència municipal.
Han de ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament, i han de
respectar el marc jurídic i legal existent.
No poden implicar solapament o duplicació amb altres actuacions municipals en marxa, o
en projecte.
No poden provocar exclusió social, ni ser contràries als drets humans, o lesionar drets de
tercers; han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere, inclusives, obertes i
dirigides al conjunt de la població, amb visió de ciutat i sostenibles amb el medi ambient
Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del
municipi.

Data 30-5-2022



Base 7a. FASES I ESTRUCTURA DEL PROCÉS PARTICIPATIU




Fase 1. Definició dels pressupostos participatius i informació pública
Fase 2. Convocatòria i presentació de propostes
Fase 3. Validació de les propostes presentades
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Fase 4. Exposició pública de les propostes acceptades
Fase 5. Votació de les propostes
Fase 6. Retorn dels resultats
Fase 7. Execució i seguiment de les propostes seleccionades

Fase 2. Convocatòria i presentació de propostes
Mitjançant decret de l’Alcaldia, que serà degudament publicat, es convocarà el procés de
pressupostos participatius.
Les persones o entitats interessades a participar de manera activa en el procés podran fer arribar
les seves propostes mitjançant el formulari disponible en paper i en format digital que es podrà
descarregar online des de la web de l’Ajuntament i que contindrà els següents apartats:
 Nom de la persona/ associació
 DNI/CIF o Passaport
 Adreça de correu electrònic i telèfon
 Títol de la proposta
 Descripció breu, concisa i precisa de l’actuació
 Localització
El formulari s’haurà de presentar online a la web, físicament en horari d’atenció a l’Ajuntament o
adjuntant-lo per correu electrònic a comunicacio@elshostaletsdepierola.cat.
Un representant de cada projecte es compromet a presentar públicament la seva proposta durant
la jornada de presentació. Aquesta tindrà lloc durant la fase de votació del procés.
* No s’acceptaran propostes enviades per Wthastsapp ni demés mitjans no reglats en el present
document de bases.
Fase 3. Validació tècnica de les propostes presentades
Un cop tancada la fase de presentació de propostes, totes seran revisades per la comissió tècnica
dels pressupostos participatius per procedir a descartar aquelles propostes que no compleixin les
condicions de les bases o que per criteris tècnics, jurídics o econòmics no s’adeqüin a la legalitat.
També es descartaran aquelles propostes que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola està
executant o té previst fer-ho.
Tanmateix, hauran de valorar econòmicament cadascuna de les propostes presentades.
CODI DE L’EXPEDIENT: 921 NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_921_PROCES PRESSUPOST PARTICIPATIU EXERCICI 2023
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En aquesta fase es presentarà públicament el procés de pressupostos participatius .Es difondran
les bases, objectius i canals de participació ciutadana dels pressupostos participatius a través de
diferents mitjans, entre ells: cartells, web i xarxes socials.

Data 30-5-2022

Comporta el treball intern de definició de la metodologia. El Ple aprovarà les presents bases, amb
l’objectiu de desenvolupar adequadament i amb totes les garanties el procés de Pressupostos
Participatius
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Fase 4. Exposició pública de les propostes acceptades
S’elaborarà un llistat definitiu amb les propostes vàlides, les no vàlides, les que ja estiguin
previstes o en procés d’execució i les repetides, que es podrà consultar a l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.
El llistat de les propostes vàlides serà la base per a la votació popular
Fase 5. Votació de les propostes
Durant el temps que determini la convocatòria tots els empadronats als Hostalets de Pierola i amb
16 anys fets al llarg de l’any en curs, podran exercir el seu dret a vot a través de la web de
participació, a l’Ajuntament de forma presencial o per correu electrònic
En xarxa es controlarà que cada persona només pugui votar una vegada.
Fase 6. Retorn dels resultats
La Comissió Tècnica serà l’encarregada de fer el recompte de vots. El Secretari de l’Ajuntament o
la persona en qui delegui aixecarà acta de l’escrutini i es publicaran els resultats finals
1.1.

Revàlida final de les 3 propostes més votades

La revàlida final es farà entre les 3 propostes més votades, de les quals en sortirà el projecte
GUANYADOR.
El recompte de vots és farà públicament a l’Auditori de Cal Figueres (en la data que s’acordarà
per l’òrgan competent). Únicament es computarà un únic vot per persona i butlleta.

https://bop.diba.cat
Pàg. 5-7
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Totes les propostes que superin el filtratge tècnic se sotmetran a exposició pública i seran
incloses com a opcions en les votacions.

Data 30-5-2022

També es valorarà l’opció de re -formular o proposar modificacions, sempre que no desvirtuïn o
alterin de manera substancial
el contingut o sentit de la proposta original. En aquest sentit es
consensuarà amb la persona que l’hagi presentat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En cas d’observar inadequacions o incompatibilitats en alguna de les propostes seleccionades, la
comissió tècnica podrà requerir, si així ho creu convenient, informació addicional a la persona
que ha presentat la proposta. Es donarà un marge de deu dies per complementar la informació
aportada inicialment.

En cas d’empat entre dues o més propostes, els membres de la Comissió emetran un vot
personal que determinarà la prioritat entre elles.
El Secretari de l’Ajuntament o la persona en qui delegui aixecarà acta dels resultats finals, que
posteriorment seran publicats per tots els canals de difusió municipals.
El pressupost assignat anualment al procés participatiu es distribuirà segons l’ordre de propostes
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Fase 7. Execució i seguiment de les propostes seleccionades
La tasca principal de l’ajuntament dels Hostalets de Pierola, serà la de comprovació puntual de
l’execució del projecte guanyador dels pressupostos participatius 2023 aprovat, com també la de
controlar que l’execució del projecte finalitzi en el termini establert.
A més, serà l’encarregat de garantir una informació periòdica i puntual a la ciutadania entorn
l’execució del projecte seleccionat.
Base 9a. CALENDARI DEL PROCÉS PARTICIPATIU









Presentació i difusió del procés a la ciutadania (data a concretar òrgan competent )
Recollida de propostes: (data a concretar òrgan competent)
Avaluació de les propostes per part de la Comissió tècnica de l’Ajuntament: (data a
concretar òrgan competent)
Publicació de les propostes admeses: (data a concretar òrgan competent)
Votació de les propostes i consulta ciutadana: (data a concretar acord òrgan competent)
Acte d’escrutini dels vots i publicació dels resultats: (data a concretar acord òrgan
competent)
Revàlida final de les 3 propostes més votades : (data a concretar acord òrgan competent)
Acte d’escrutini dels vots i publicació dels resultats finals: (data a concretar acord òrgan
competent)

Base 10a. DISPOSICIÓ FINAL
Les presents bases només tindran vigència durant tot el procés de pressupost participatiu de
l’anualitat corresponent al 2023. 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 dels Hostalets de Pierola.
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.
Les presents bases entren en vigor quan hagi estat publicat íntegrament el seu text en el BOPB
una vegada transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de las bases de règim local.”
Atès allò que es disposa en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
CODI DE L’EXPEDIENT: 921 NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_921_PROCES PRESSUPOST PARTICIPATIU EXERCICI 2023
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Des dels canals de comunicació de l’Ajuntament s’anirà actualitzant la informació de l’execució
dels projectes guanyadors
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Publicació de la proposta més votada

Data 30-5-2022

1.2.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Si hi hagués pressupost sobrant i no executat, es podria utilitzar per a aquelles propostes el cost
estimat de les quals no sobrepassi l’import considerat com a sobrant. S’escolliran per l’ordre
assignat segons el nombre de vots. La Comissió podrà decidir aplicar-ho a una actuació única o
repartir-ho en actuacions diferents fins a esgotar el total del sobrant.
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Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en la Llei 10/2014, de 16 de setembre,
de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.
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Gerard Parcerisas Valls
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pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=hostalets

Els Hostalets de Pierola a data de la signatura electrònica

https://bop.diba.cat
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