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 BERNAT COSTAS I CASTILLA, secretari  de l’Ajuntament de Canet de Mar, 

 

CERTIFICO:  

 

Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11 d’abril de 2018, va 

prendre, entre d’altres, l’acord següent: 

LLA] 

8.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 

 

L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 

règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial 

decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 

consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del 

dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 

unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 

següents. 

 

8.3.- PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DE 

LES BASES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018-19.   

L’Ajuntament de Canet de Mar vol iniciar el procés d’implementació dels 

pressupostos participatius amb l’objectiu principal de permetre l’apoderament del 

teixit associatiu en l’àmbit de les polítiques municipals i possibilitar la participació 

individual de qualsevol persona. 

 

A tal efecte, s’ha elaborat una proposta de bases, que tenen  per objecte establir el 

procediment que cal seguir per a l’elaboració d’una proposta d’assignació d’una 

partida del Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar en virtut d’un 

procés de participació ciutadana. Aquest procés tindrà caràcter bianual, englobant 

els exercicis pressupostaris de 2018 i 2019. 

 

Les Regidories de Participació Ciutadana i la d’urbanisme, són les que lideren 

aquest projecte i proposen les bases reguladores d’aquest procediment. Aquest any 

2018 s’hi destinaran 20.000€ partida 20-15100-64001; a l’any 2019 caldrà 

estipular-ho en el pressupost municipal. La proposta de bases s’annexa a la present 

proposta d’acord.  

 

Atès que al pressupost municipal hi ha l’existència de crèdit per fer front a les 

despeses que es deriven de la convocatòria 2018 dels Pressupostos Participatius. 

 

Atès que els grups municipals i un conjunt de persones a títol personal ja han 

vingut col·laborant amb l’edició anterior dels pressupostos participatius, escollides 

d’entre les persones que l’any passat 2017 es van presentar voluntàriament a la 

crida pública que es va fer al respecte a través del web municipal, i d’entre les que 

es feu una tria via sorteig pur en la sessió de la Junta de Govern Local del 

15.03.2017. 

 

Per tot el que s’exposa, de conformitat amb la proposta de la regidoria delegada de 

Participació Ciutadana, Igualtat i Noves Tecnologies, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar les bases dels Pressupostos Participatius 2018-2019, que es 

troben annexes al present acord, i crear-ne la Comissió Ciutadana prevista a la 

base 2.1. 

 

SEGON.- Nomenar les persones següents com a integrants de la Comissió 

Ciutadana de seguiment:, d’acord amb les bases recollides de forma annexa i 

l’exposat anteriorment.  

 

• President: El Sr. Lluís Llobert (ERC), regidor d’Urbanisme. 

• El Sr. Pere Xirau (CI), regidor d’Hisenda. 

• La Sra. Raquel Serra (SOM), regidora de Participació Ciutadana. 

• El Sr. Josep Antoni Massaguer (PDeCAT). 

• La Sra. Cristina Soler (PP). 

• La Sra. Sílvia Tamayo (PSC). 

• El Sr. David Estrada (CUP).  

• La Sra. Beata Cieslinska (vocal titular). 

• El Sr. Nestor Ballestesros Oliver (vocal titular). 

• El Sr. Antonio Marín Estrada (vocal titular). 

• El Sr. Pere Mussoll Artigas (vocal titular) 

• El Sr. Jordi Dotras  Targas (vocal titular). 

• La Sra. Raquel Amoedo Mir (vocal reserva). 

• El Sr. Josep Casas Miquel (vocal reserva). 

• El Sr. Eduard Canet Martínez (vocal reserva). 

 

TERCER.- Publicar al tauler d’edictes municipal i fer difusió d’aquestes bases als 

col·lectius i persones del municipi que es cregui convenient, com entitats, i altres 

col·lectius.  

 

QUART.- Realitzar la Retenció de Crèdit per un import de 20.000,00€ amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 20 15100 64001 del pressupost 2018. 

 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquest Ajuntament. 

 

ANNEX. BASES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS CANET 

2018-2019. 

 

1. Objecte 

 

Les bases  tenen  per objecte establir el procediment que cal seguir per a 

l’elaboració d’una proposta d’assignació d’una partida del Pressupost Municipal de 

l’Ajuntament de Canet de Mar en virtut d’un procés de participació ciutadana. 

 

2. Comissió ciutadana de seguiment dels Pressupostos participatius 

 

La Comissió estarà formada pel regidor/a d’Urbanisme, que en serà el president/a, 

pel regidor/a d’Hisenda, pel regidor/a de Participació Ciutadana i un/a representant 

de cada grup polític present al plenari municipal, cinc membres de la societat civil 



 

 

 

 

 

 

S/Amn                                                 

 

 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e:  canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

escollits,  d’entre els candidats presentats, elecció que es farà valorant la paritat 

dels membres. 

 

La Comissió ciutadana  tindrà les següents funcions: 

• Aprovar les bases del procés de participació. 

• Participar en la difusió de la informació i vetllar per l’assessorament 

als ciutadans respecte la creació de propostes. 

• Establir un calendari de les diferents actuacions. 

• Fixar els criteris objectius que s’utilitzaran per fer el repartiment de la 

partida pressupostària. 

• Estudiar els informes econòmics i de viabilitat tècnica dels projectes 

proposats. 

• Concretar els criteris per a fer la consulta i el procés de participació, 

mitjançant un reglament. 

• Fer el  seguiment i control de l’execució de tots els Projectes que 

s’hagi decidit que s’executaran amb la partida d’inversions 

• Fer un seguiment i avaluació del procés i proposar els canvis que es 

considerin adients. 

• Efectuar propostes a l’ajuntament per tal de resoldre qüestions  no 

previstes a les bases. 

 

3. Els/les participants: 

 

Qualsevol persona empadronada a Canet de Mar o entitat ,inscrita al Registre 

Municipal, podrà presentar propostes. 

 

Podran participar en la selecció de propostes tots els ciutadans i les ciutadanes 

empadronades a Canet de Mar, majors de 16 anys.  A tal efecte, es farà un llistat 

d’empadronats al municipi majors de 16 anys que serà custodiat per l’Ajuntament. 

 

4. Procés dels pressupostos participatius:  

 

4.1 Calendari 

 

El procés constarà de les següents fases, que seran convocades per l’Alcaldia i/o la 

Presidència de la Comissió de Seguiment: fase de propostes, fase de valoració de 

les propostes i fase de votacions. 

 

4.2 Inici procés 

 

A l’inici del procés, i per garantir el dret a participació, se n’assegurarà la informació 

a tota la ciutadania utilitzant els mitjans de comunicació municipal, l’OAC i les 

cartelleres municipals. 

 

S’iniciarà el procés amb un període  per a propostes participatives. Aquestes poden 

ser per inversions mobles  o per altres finalitats com ara serveis, arranjaments, 

millores... d’espais, accions, activitats que siguin de titularitat municipal. 

 

Les propostes hauran de contenir , com a mínim, la següent informació: 
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• Identificació de la persona o entitat proponent ( Noms i cognoms/nom 

entitat; DNI o CIF; adreça i correu electrònic) 

• Descripció de la proposta , de forma clara i detallada, que permeti la 

posterior valoració econòmica per part dels serveis tècnics. 

• Les propostes s’hauran de presentar en el termini establert 

• Filtratge i admissió propostes: 

 Un cop finalitzat el procés de recollida de propostes la 

Comissió ciutadana farà un primer filtratge , descartant totes 

aquelles que quedin excloses per motius raonats. En el cas de 

propostes similars, la comissió es guarda el dret per 

reagrupar-les en forma genèrica. 

 En segon lloc, els tècnics municipals de les diferents àrees 

afectades elaboraran un informe inicial amb la valoració 

econòmica de cada proposta. Es valorarà: 

El cost, la legalitat, la tipologia de la despesa i la viabilitat de 

la proposta segons el reglament aprovat. 

 Finalment la Comissió, mitjançant votació, seleccionarà 

aquells projectes que es posaran a votació. 

 

4.3. Convocatòria: 

 

L’Alcaldia convocarà les consultes que es portaran a terme a través del decret de 

convocatòria. 

 

El decret de convocatòria contindrà la informació següent: 

a) Les propostes sotmeses a votació. 

b) Els dies de votació. 

c) Els llocs on es pot fer la votació. 

d) Les normes complementàries sobre el procediment de la consulta 

e) El sistema de garanties i les mesures de control del procés. 

 

4.4. Informe propostes acceptades: 

 

Un cop finalitzat el període de votació , les propostes finalistes seran remeses a les 

àrees municipals. El servei tècnic competent redactarà un avantprojecte, memòria 

o document necessari  amb el màxim d’informació possible per a la seva informació 

pública. Es podrà comptar amb el suport de les persones que hagin realitzat les 

propostes. 

 

Si durant la redacció dels  avantprojectes es fa evident que alguna proposta és 

tècnicament inviable per algun motiu no previst en la valoració inicial, el projecte 

serà desestimat i es procedirà a escollir el següent projecte amb majors suports 

obtinguts. 

 

Les propostes resultants es donaran a conèixer a la ciutadania, via les diferents 

fórmules de comunicació municipal i es publicaran al web municipal. 

 

4.5.Seguiment i valoració: 
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La Comissió serà l’òrgan encarregat de fer el seguiment dels projectes i podrà 

elaborar informes sobre els desenvolupament de tot el procés. 

 

Tots els projectes hauran de mostrar en un lloc visible que han estat realitzats dins 

del programa dels Pressupostos Participatius de l’exercici corresponent. 

 

 

I perquè consti, als efectes oportuns, amb l’advertiment de l’article 206 del 

ROFRJEL, per al qual l’acord certificat resta a reserva dels termes que resultin de 

l’aprovació de l’acta corresponent, es lliura aquesta d’ordre i amb el vistiplau de 

l’alcaldessa, a la vila de Canet de Mar. 

 

Certifico       Vist i Plau 

El secretari       L’alcaldessa 
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