GUIA PROCÉS DE
BALAGUER 2021

PRESSUPOSTOS

PARTICIPATIUS

DE

1. MOTIVACIONS
La tercera edició dels Pressupostos Participatius han de ser els de consolidació. La passada
edició es van recollir 115 propostes directament des de la ciutadania, finalment van participar
un total de 714 persones que resulta un 4,92% sobre el cens de població. Cal destacar que la
majoria de persones van trametre el seu vot de forma telemàtica, doncs tant sols 13 ho van fer
de forma presencial.
La participació ciutadana ha d’anar millorant i ha de continuar creixent. Aquest és l’objectiu dels
Pressupostos Participatius i, des de la Paeria de Balaguer, hem decidit continuar millorant
aquest mecanisme de participació tan important per la ciutadania de Balaguer.
Des de la Paeria de Balaguer animem a tota la ciutadania del municipi que es faci seus els
Pressupostos Participatius, que els critiqui i els millori. Els Pressupostos Participatius són una
eina de democràcia directa, des d’on una persona o una entitat podrà proposar, votar i decidir
quines seran les actuacions de la ciutat previstes al Pressupost de la Paeria de Balaguer per a
l’exercici de l’any 2022.
T’imagines que el parc que t’agrada tant pugui canviar perquè ho has proposat?
Depèn de tu, participa!

2. CRITERIS
A l’edició dels Pressupostos Participatius 2021 de Balaguer s’hi assignarà una quantitat de
150.000 €, que es veurà reflectida al pressupost municipal ordinari de l’exercici 2022. Les
propostes que s’inclouran al procés seran aquelles que compleixin els següents criteris:
a) Que cada proposta no superi la quantitat de 150.000€.
b) Que siguin legals.
c) Que siguin viables tècnicament.
d) Que siguin sostenibles en el temps, és a dir, que tant l’actuació en si com el
manteniment que se’n derivi sigui assumible per l’ajuntament.
e) Que no suposin contractació de nou personal per part de la Paeria.
f)

Que facin referència a inversions i, per tant, que no facin referència a serveis ni a
millores en els serveis.

g) Que siguin competència de la Paeria.
h) Que no afectin a més d’un exercici pressupostari.
i)

Que no comportin accions d’exclusió social i siguin del màxim gaudi per a tota la
ciutadania.

j)

Que vagin acompanyades de les dades identificatives, un pressupost aproximat de
l’actuació i el contacte del proposant.

3. PUNTS DE PARTICIPACIÓ
Els punts de participació seran espais des d’on la ciutadania podrà presentar o votar les
propostes. Seran espais en què l’Àrea de Participació facilitarà les eines necessàries per poder

dur a terme el procés de forma correcta. Previsiblement, hi hauran els següents espais de
participació:
1.1. Casa de la Paeria
1.2. Oficina d’Afers Socials
1.3. Casal La Pallavacara
1.4. Casal de Gent Gran
1.5. Piscina Municipal de Balaguer
1.6. Residència Comtes d’Urgell*
1.7. Residència Sant Domènec*
* Aquests punts només seran pels usuaris residents.
Hi haurà la possibilitat d’afegir nous espais de participació que puguin ser proposats
per la ciutadania.

4. ÒRGANS REPRESENTATIUS
Es crearà una Comissió tècnica i de coordinació.
La Comissió tècnica i de coordinació serà l’encarregada de realitzar la validació tècnica i
econòmica de les propostes recollides i la seva possibilitat de ser incloses, així com els criteris
a seguir per acceptar o denegar les propostes que realitzi la ciutadania. Les persones que
formaran part d’aquesta comissió seran:
- Representant Departament Secretaria
- Representant Departament Oficina tècnica
- Representant Departament Comunicació
- Representant Departament Informàtica
- Paer d’Urbanisme, Seguretat i Obres i Serveis
- Paer de Cultura i Comunicació
- Paer de Governació, Afers socials i Participació
Es valorarà l’opció de fer audiència pública o trobades obertes per fer un seguiment i analitzar
la percepció de la ciutadania envers el Pressupostos Participatius. Les opinions caldrà afegirles a la memòria del procediment.

5. ESTRUCTURA DEL PROCÉS
De forma prèvia, s’ha realitzat un treball de definició i planificació del procés de Pressupostos
Participatius, així com de definició de la composició i de la constitució dels diferents òrgans de
participació i, a partir d’aquí, les etapes del mateix seran les següents:
FASE 1. INICI DEL PROCÉS. SESSIÓ DE PRESENTACIÓ
La difusió inicial és primordial i està previst que comenci amb la sessió de presentació dels
Pressupostos Participatius.
Aquesta fase conta de dues parts:
1. Repartiment butlletes: 29 de novembre al 3 de desembre
2. Sessió de presentació: 1 de desembre
El procés de difusió es centrarà en els següents missatges:
a) Motivació de continuïtat del procés i de la participació ciutadana

b) Presentació de les fases i desenvolupament del procés
c) Informació sobre els canvis realitzats respecte l’anterior edició
d) Informació entorn la situació de partida: pressupost previst, repartiment del mateix,
estat d’execució de les actuacions seleccionades en l’anterior procés, etc.
FASE 2. PROPOSA!
En aquesta edició es podran reprendre les propostes validades en l’edició anterior però no
seleccionades durant les votacions, per tal d’incorporar-les, després de revisar la seva validesa
seguint els criteris actuals, al llistat de propostes a votar.
Aprofitar les idees suggerides amb anterioritat per les persones participants, comporta tenir en
compte el que es demana i, d’altra banda, també suposa donar una segona oportunitat a
propostes consensuades i validades.
La presentació de propostes per part de la ciutadania es pot dur a terme a través de dos
mecanismes diferenciats:
2. Presentació individual de propostes a través d’un formulari físic i en línia. El formulari
físic es podrà presentar als següents llocs:
2.1. Casa de la Paeria
2.2. Oficina d’Afers Socials
2.3. Casal La Pallavacara
2.4. Casal de Gent Gran
2.5. Piscina Municipal de Balaguer
2.6. Residència Comtes d’Urgell*
2.7. Residència Sant Domènec*
* Aquests punts només seran pels usuaris residents.
Hi haurà la possibilitat d’afegir nous espais de participació que puguin ser proposats
per la ciutadania.
3. Realització de sessions territorials o sectorials d’elaboració de propostes, amb la
possible presència de tècnics municipals que puguin realitzar una primera valoració de
la viabilitat de les propostes elaborades i a través de dinàmiques de participació
ciutadana que garanteixin una sessió ordenada i eficaç.
Podran presentar propostes:
1. Cada veí i veïna, resident a Balaguer estigui o no empadronat/da al municipi i major de
setze anys, podrà presentar un màxim de 2 propostes, redactades de forma clara i
concreta per tal que sigui possible la seva valoració posterior. La persona que proposi
caldrà que s’identifiqui per si fos necessari aclarir dubtes.
2. Les entitats inscrites al Registre d’Entitats de Participació Ciutadana de la Paeria de
Balaguer.
Un cop finalitzat el període de presentació de propostes, es realitzarà una depuració del llistat
per tal d’identificar les repetides, aquelles que requereixin d’aclariments per part de les
persones proposants i les que no compleixen amb els requisits formals per presentar-les. En
aquests casos, des de l’àrea de participació, es contactarà amb aquestes persones per tal
d’aclarir els possibles dubtes i poder així millorar les propostes.
El llistat de propostes es publicarà al web municipal i s’enviarà a totes les persones que hagin
participat en la seva elaboració.

Aquesta fase es basa únicament en el procés de recollida de propostes de l’1 de desembre fins
al 30 de desembre.
FASE 3. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
La Comissió de Coordinació serà l’encarregada de valorar el recull de propostes en base als
criteris establerts en aquesta guia.
Una vegada valorades, les propostes es divulgaran de nou de forma àmplia i a través de tots
els mitjans locals disponibles a nivell municipal, per tal que la població en tingui coneixement i
pugui prioritzar-les posteriorment en base a la seva urgència i necessitat.
L’àrea de Participació estarà disponible per resoldre qualsevol dubte que es generi entorn la
valoració a través del telèfon 973 445 200 o del correu electrònic participacio@balaguer.cat
Aquesta fase consta de quatre parts:
1.
2.
3.
4.

Anàlisi de les propostes recollides: 3 de gener fins al 16 gener
Valoració tècnica de les propostes: 17 de gener fins al 18 de febrer
Comissió tècnica municipal: 7 de febrer fins al 18 de febrer
Divulgació propostes: 19 de febrer fins al 25 de febrer

FASE 4. VOTEM!
En aquesta fase podran participar totes les persones empadronades a Balaguer majors de 16
anys.
Cada persona haurà de votar un màxim de 3 propostes, considerant-se nul·les aquelles
butlletes que tinguin més de 3 propostes marcades.
El procés de votació popular es podrà realitzar mitjançant dos canals:
1. Presencial: Una butlleta física i un procés de votació in situ, a través d’urnes i la
presentació del document d’identitat als punts de votació següents:
1.1. Casa de la Paeria
1.2. Oficina d’Afers Socials
1.3. Casal La Pallavacara
1.4. Casal de Gent Gran
1.5. Piscina Municipal de Balaguer
1.6. Residència Comtes d’Urgell*
1.7. Residència Sant Domènec*
* Aquests punts de votació només seran pels usuaris residents.
Hi haurà la possibilitat d’afegir nous espais de participació que puguin ser proposats
per la ciutadania.
2. En línia: Una butlleta en línia a través d’una plataforma que permeti i garanteixi el vot
online.
Es recomana que a l’hora d’escollir les propostes a votar es tingui en compte les necessitats
que té el municipi i aquelles que poden aportar un benefici més global per a tota la ciutadania.
Les propostes finals se seleccionaran en base als vots obtinguts i al límit econòmic establert,
escollint-se, doncs, aquelles propostes, la suma de les quals sigui la més propera al límit
econòmic del procés, sempre tenint en compte els vots obtinguts.

Finalment, es facilitarà la possibilitat que qui ho desitgi pugui valorar com s’ha desenvolupat el
procés de pressupostos participatius per tal de tenir-ho en compte per a futures edicions.
Aquesta valoració s’afegirà a la valoració que en facin la Comissió Tècnica i de Coordinació.
Aquest fase consta d’una part i serà la votació que es realitzarà entre el 26 de febrer fins al 13
de març.

FASE 5. TANCAMENT I AVALUACIÓ DEL PROCÉS
Aquesta fase és la fase de retorn dels resultats i és on es durà a terme l’escrutini i la
presentació oberta dels resultats, així com l’explicació de tot el procediment.
L’escrutini es durà a terme del 14 de març fins al 16 de març i es realitzarà de forma oberta i
telemàtica per donar-li la màxima publicitat possible.
La sessió de presentació dels resultats es realitzarà el 16 de març i es facilitarà un formulari
d’avaluació que podrà ser emplenat de forma voluntària. Un cop finalitzada aquesta sessió i
amb els resultats de l’avaluació ciutadana es realitzarà la memòria del procés de Pressupostos
Participatius 2021.

5. CALENDARI DEL PROCÉS
FASE 1. INICI DEL PROCÉS. SESSIÓ DE PRESENTACIÓ
1. Repartiment butlletes: 29 de novembre al 3 de desembre
2. Sessió de presentació: 1 de desembre
FASE 2. PROPOSA!
1. Recollida de propostes: 1 de desembre fins al 30 de desembre
FASE 3. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
1. Anàlisi de les propostes recollides: 3 de gener fins al 16 gener
2. Valoració tècnica de les propostes: 17 de gener fins al 18 de febrer
3. Comissió tècnica municipal: 7 de febrer fins al 18 de febrer
4. Divulgació propostes: 19 de febrer fins al 25 de febrer
FASE 4. VOTEM!
1. Votació de les propostes validades: 26 de febrer fins al 13 de març
FASE 5. TANCAMENT I AVALUACIÓ DEL PROCÉS
1. Escrutini de resultats: 14 de març al 15 de març
2. Sessió de resultats: 16 de març

6. IMATGE DE L’EDICIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

