BASES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS SALOU 2019
L'Ajuntament de Salou engega per primer any el procés de Pressupostos
Participatius, en què vol implicar la ciutadania en la determinació de 250.000 €
dels pressupostos municipals per al 2019.
1. OBJECTE DE LES BASES
L’objecte d’aquestes bases és regular el procés de Pressupostos Participatius
de Salou per al 2019, mitjançant els quals la ciutadania decidirà la destinació
de la part dels pressupostos municipals que es destinin a aquest efecte.
2. PROPOSTES CIUTADANES
Les propostes han de ser inversions de qualsevol àmbit de competència
municipal i han de ser concretes, valorables econòmicament i, en la mesura del
possible, que permetin múltiples ubicacions al territori.
Les propostes hauran de complir els següents requisits:
• Donar resposta a una necessitat concreta sobre un espai públic: ciutat, barri,
carrer o espai municipal.
• Relacionades amb un interès general.
• Fer referència a àmbits i matèries de competència municipal.
• Ser realitzables tècnicament.
• No contradir els plans vigents.
• Ser viables econòmicament.
• No tenir un cost superior als 100.000 €.
• Respectar el marc jurídic existent.
• No representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear
dependència.
• Que el manteniment sigui econòmicament viable.
• Que no serveixi per finançar l'aportació municipal d'actuacions vinculades a
subvencions externes.
• No poden ser actuacions que ja s'estan portant a terme, ja previstes al
pressupost municipal o al PAM o que facin referència a subvencions que
s'atorguen.
• No poden suposar accions contràries a les que s'han efectuat en els darrers
anys per part del Consistori.
• Que no impliqui la contractació de personal.
• Que no sigui ofensiva, discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe,
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal, social o
ideològica. Aquesta situació pot ser denunciada pels usuaris/es de la
plataforma https://participa.salou.cat i l’Ajuntament es reserva en tot cas el dret
de retirar la proposta presentada.

3. FASES DEL PROCÉS
• Fase 1.- Presentació de propostes.
• Fase 2.- Avaluació tècnica de les propostes presentades i valoració
econòmica.
• Fase 3.- Votació ciutadana de les propostes que han superat la fase
d'avaluació tècnica.
• Fase 4.- Execució de les propostes guanyadores fins el límit de la partida
pressupostària.

4. PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
Els ciutadans i les ciutadanes a títol individual, poden participar en les següents
etapes del procés:
• Presentant propostes dins del període previst a tal efecte.
• Votant les propostes que hagin superat la fase d'avaluació tècnica dins del
període previst a tal efecte.
La participació al procés s’estableix per a tota la ciutadania de 16 anys o més
empadronada a Salou.
Per poder participar en les diferents etapes del procés, caldrà donar-se d’alta
com a usuari a la plataforma en línia https://participa.salou.cat dels
Pressupostos Participatius amb les dades: nom d’usuari, adreça electrònica,
contrasenya i acceptar els termes i condicions d’ús.
Les persones que necessitin assistència podran dirigir-se al Departament de
Participació Ciutadana, al primer pis de l'Ajuntament de Salou, de dilluns a
divendres feiners de 8 a 15 h. El telèfon és el 977 30 92 00, ext. 1214 i l'adreça
electrònica participacio@salou.cat.

5. ÒRGANS DEL PROCÉS
5.1- Comissió Tècnica
La Comissió Tècnica estarà presidida per la regidora de Participació Ciutadana
i formada per responsables dels departaments de Participació, Alcaldia,
Premsa, Serveis Tècnics Municipals i Intervenció.
No serà necessari que tots els membres de la Comissió Tècnica assisteixin a
totes les reunions, sinó que es convidaran atenent a la naturalesa i els objectius
de cadascuna de les reunions.
També podran assistir a la reunió o es podran nomenar assessors/es d’altres
departaments sempre que el projecte requereixi de la seva aportació tècnica.
Aquest òrgan tindrà un paper d’acompanyament i suport tècnic al llarg de tot el
procés, especialment rellevant en la fase 2, en què haurà d’avaluar i validar que
les propostes presentades per la ciutadania compleixin els criteris definits al
punt 2 de les presents bases i haurà de valorar-los econòmicament.

5.2.- La Comissió de Seguiment
Estarà composta per diferents agents i col·lectius implicats en el procés, així
com representants de tots els grups municipals.
Les persones que hagin formulat propostes que hagin passat a la fase de
votació també formaran part, si així ho desitgen, d'aquesta comissió.
La Comissió de Seguiment tindrà una funció de control i seguiment de la
correcta execució del procés. En aquest sentit, rebrà tota la informació
necessària per portar a terme aquesta funció i podrà fer propostes de millora.
6.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
• Fase 1.- Presentació de propostes.
Durant aquesta fase es podran presentar les propostes generades per la
ciutadania del municipi. El període de presentació de propostes serà de 15
dies, ampliable si es considera oportú.
Cada ciutadà o ciutadana a títol individual podrà fer un màxim de tres propostes
per a Salou. Les propostes les podran fer aquells ciutadans/es que tinguin 16
anys o més i que estiguin empadronats/des a Salou.
Les propostes es podran presentar de dues formes, presencial o online:
- Les propostes presentades online es publicaran immediatament a la
plataforma
https://participa.salou.cat.
- Les propostes presentades de manera presencial, en suport paper, es
recolliran als punts del municipi de Salou que s'informaran. Un cop
recollides es publicaran a la plataforma https://participa.salou.cat.
Si hi ha alguna proposta en format paper que no compleixi amb els requisits
necessaris per poder participar quedarà anul·lada i no s’introduirà a la
plataforma.
Quedaran anul·lades les propostes que:
- Siguin presentades per persones que no compleixin els requisits
d’empadronament i edat.
- Tinguin emplenades de forma incorrecta les dades demanades.
En cas que la mateixa persona presenti més de tres propostes de forma
presencial i/o a través de la plataforma, només seran vàlides les tres primeres
que s’hagin entrat a la plataforma.

• Fase 2.- Avaluació tècnica de les propostes presentades i valoració
econòmica.
En aquesta etapa la Comissió Tècnica ha de comprovar que les propostes
presentades reuneixin els requisits establerts al punt 2 de les presents bases i
rebutjar aquelles propostes que no els compleixin. Totes les propostes

acceptades s’hauran de valorar econòmicament. En el cas que hi hagi dues
propostes o més amb el mateix o similar contingut, aquestes podran ser
agrupades per la Comissió Tècnica. La Comissió de Seguiment haurà de ser
informada de les propostes validades tècnicament. Es comunicarà a tots els
participants per correu electrònic i es publicitarà l’estat de la seva proposta a
través de la plataforma. Aquesta fase tindrà una durada d'una setmana,
ampliable si es considera necessari.
• Fase 3.- Votació ciutadana de les propostes que han superat la fase
d'avaluació tècnica.
Les propostes sotmeses a votació es publicaran a través de la plataforma
online https://participa.salou.cat. El període de votació serà de 15 dies,
ampliant-se si es considera necessari. Podran votar aquells ciutadans/es que
tinguin 16 anys o més i que estiguin empadronats/des a Salou. Les votacions
es duran a terme a través de la plataforma https://participa.salou.cat. A més, es
podran habilitar punts de votació presencial en els termes que s'informin.
Cada persona podrà votar un màxim de 3 propostes.
• Fase 4.- Execució de les propostes més votades fins el límit de la partida
pressupostària.
Un cop finalitzat el període de votacions, s'aniran seleccionant les propostes
més votades fins esgotar el crèdit reservat als pressupost participatius. Es
comunicarà per correu electrònic a les persones que han fet les propostes més
votades i a la Comissió de Seguiment. Els departaments municipals
corresponents iniciaran els tràmits pertinents per a l'execució d'aquestes
propostes, amb l'acompanyament de la Comissió Tècnica.

