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Administració Local

2017-09933
Ajuntament de l’Aldea

ANUNCI 

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a defi nitiu 
l’Acord plenari inicial de data 21 de setembre de 2017 aprovatori del Reglament municipal regulador del procés de 
pressupostos participatius, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment del 
previst en l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals.

REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.

INTRODUCCIÓ
El pressupost ordena de forma efi cient els recursos econòmics de que disposa el municipi, així com les despeses 
que es deriven de l’execució de les competències de l’ajuntament en funció de les directrius principals que el 
defi neixen.
D’aquesta manera, el pressupost municipal marca quines són les prioritats de cada exercici i quins són els recursos 
econòmics que es destinen a cada actuació.
L’Ajuntament de L’Aldea en l’exercici 2016, va impulsar l’elaboració d’uns pressupostos participatius respecte 
l’anualitat 2017, portant a terme una mena d’assaig o prova pilot que permetés disposar d’una primera experiència 
de la qual calia aprendre als efectes de reglamentar adequadament aquest procés. 
En aquest moment cal donar un pas més enllà i disposar d’una regulació municipal sobre la participació de la 
ciutadania en el pressupost municipal, que s’afegeix a les eines i instruments que es contemplen al Reglament 
municipal de Participació Ciutadana, amb la fi nalitat d’obrir les decisions municipals al conjunt de la ciutadania.
Així, aquestes mesures reglamentàries provenen d’una visió participativa per a incorporar els interessos col·lectius, 
d’una voluntat política ubicada en un escenari local que contribueix a una tendència global d’enfortiment i evolució 
de la democràcia.

Disposicions Generals.

Article.1.- Objecte del Reglament.
l’Objecte d’aquest reglament és regular un procediment que permeti que als veïns i veïnes del municipi de l’Aldea 
puguin decidir sobre una part de la despesa municipal.

Article 2.- Import dels Pressupostos Participatius
L’import de la partida destinada a aquest projecte per al pressupostos municipals de cada any serà decidit per la 
Comissió de Seguiment.

Article 3.- Selecció de les propostes que se sotmetran a votació ciutadana
La selecció de les propostes d’actuació que se sotmetran a consideració de la ciutadania, es farà de la manera 
següent:
3.1. En la Comissió de Seguiment, cada regidor/a de l’Ajuntament de l’Aldea formularà dos propostes d’actuació 
municipal per a l’exercici pressupostari següent i quin valor cadascuna d’elles no superi l’import acordat per la 
Comissió de Seguiment, d’acord amb l’anterior art.2. Aquestes propostes d’actuació poden ser despeses d’inversió 
o bé despeses de caire corrent.
3.2. El membres de la corporació local per preparar i elaborar dites propostes poden demanar la informació que els 
resulti necessària als diferents serveis de l’Ajuntament de l’Aldea. Cada proposta que presentin ha de formular-se 
valorada econòmicament.
3.3. Del total de les 22 propostes formulades pels membres de la Comissió de Seguiment, aquests individualment 
n’he escolliran una, la qual pot ser una de les propostes formulades pel mateix membre votant o bé una de les 
propostes formulades per algun altre membre de la Comissió de Seguiment, de manera que cada membre de la 
Comissió de Seguiment elegirà una proposta. El sistema de selecció obeeix al principi democràtic: una persona, un 
vot. D’aquest sistema de selecció en podran resultar fi ns 11 propostes elegides per sotmetre a la consideració de la 
ciutadania, cosa que podrà succeir en el cas que cada membre n’esculli una de diferent. En un altre cas resultaran 



https://www.dipta.cat/ebop/   BOP de Tarragona DL: T.610-1977 2

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Dilluns, 4 de desembre de 2017 - Número 233

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

7-
09

93
3

escollides totes aquelles propostes que hagin obtingut al menys un vot, de manera que el resultat de la votació pot 
comportar que el número de propostes que fi nalment es sotmetin a votació popular sigui inferior a 11.
Les 11 o en el seu cas el nombre inferior de propostes elegides en el sí de la Comissió de Seguiment seran 
presentades al Consell de Participació Ciutadana.

Article 4.- Difusió de les propostes sotmeses a votació.
Un cop escollides les propostes d’actuació, es farà difusió de les mateixes per mig dels mitjans de difusió municipal

Article 5.- Termini mínim per efectuar votacions ciutadanes
Com a mínim s’ha de garantir un període de 15 dies naturals per a que la ciutadania pugui votar dites propostes, 
comptadors des del primer dia de publicació de l’anunci de l’inici d’aquest procés a la pagina web de l’Ajuntament 
de l’Aldea.

Article 6.- Desenvolupament del procés participatiu
6.1. Els anuncis d’aquest procediment de participació ciutadana donaran a conèixer en tot cas, de manera certa, 
la data límit de participació; els dies, horaris i ubicació de l’urna de votacions, així com la possibilitat d’emetre 
votacions electròniques, amb la voluntat d’afavorir i facilitar la participació ciutadana, i sempre que l’Ajuntament 
pugui assegurar que l’ús d’aquest mitjans electrònics ofereixin les mateixes garanties que la votació presencial. 
6.2. L’urna per exercir la votació presencial es trobarà en les dependències municipals de la casa consistorial, en 
l’àrea d’atenció al públic. En dissabtes aquesta urna es trobarà dipositada al Casal de Joves.
6.3. Els dies per efectuar la votació presencial serà de dilluns a divendres en horari d’atenció al públic, a les ofi cines 
de l’Ajuntament de l’Aldea. Els dissabtes també es podrà votar al Casal de Joves en l’horari d’atenció al públic.
6.4. La votació s’efectuarà mitjançant una butlleta disponible en paper i en format digital, que contindrà les 11 o 
nombre inferior de propostes seleccionades, de manera que cada ciutadà podrà votar 1 de les diferents opcions 
relacionades.

Article.7.- Requisits per poder participar en la votació
Podran participar en aquesta votació totes aquelles persones físiques empadronades a l’Aldea, amb edat a partir 
dels 16 anys. Per poder votar serà necessari que les veïns s’identifi quin amb el DNI/PASSAPORT/NIE.

Article.8.- Elecció de la proposta de despesa
Un cop s’hagi produït l’escrutini, la Comissió de Seguiment selecciona les propostes guanyadores en funció dels 
vots obtinguts i fi ns esgotar el pressupost disponible, d’acord amb el següent procediment:
8.1. Les propostes s’ordenaran per ordre decreixent en funció del nombre de vots obtinguts i l’Ajuntament executarà 
durant l’any següent totes les propostes que per ordre de nombre de vots obtinguts no superin el valor acordat per 
la Comissió de Seguiment.
8.2. El total de les propostes seleccionades per ser incloses en el pressupost municipal següent mai podrà tenir un 
valor superior a l’import que la Comissió de Seguiment assigni al projecte de pressupostos participatius de l’exercici 
següent. En el cas que la suma del valor de la proposta classifi cada en primer lloc i de la classifi cada en segon lloc, 
superin l’import anterior, no s’executarà la segona proposta ni cap més.
8.3. L’escrutini serà públic i realitzat per un membre de cada grup municipal, amb l’assistència de la secretària-
interventora municipal. 
8.4. Els resultats d’aquests procés de participació vincularan al govern municipal sempre que com a mínim s’hagi 
produït una participació en aquest procés del 20% de les persones censades amb dret de vot en aquest procés, 
i sempre que les propostes elegides defi nitivament per la ciutadania no esdevinguin inexecutables per raons 
sobrevingudes de caire tècnic o legal.
8.5. El procés es desenvoluparà de forma que en tot cas queda garantit el secret de vot dels participants.

DISPOSICIÓ FINAL 
Aquest reglament, una vegada aprovat defi nitivament pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor amb la publicació 
íntegra del seu text en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona i transcorreguts els terminis establerts en 
l’article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós–administratiu, davant la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a 
partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

L’Aldea, a 21 de novembre de 2017 
L’alcalde, Signatura: Daniel Andreu i Falcó
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