
PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA AL REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 2023

La participació dels ciutadans a la vida local ve regulada a l’article 69.1 de la LRBRL; 
un principi que també es recull a l’article 3.1 c) de la LRJSP. 

Aquest principi es constata com una imposició a l’article 70.bis de la LRBRL al obligar 
als ajuntaments a establir i regular, de forma orgànica, els procediments per la 
efectiva participació dels veïns i veïnes en els assumptes de la vida pública local, ja 
sigui amb la creació de Juntes Municipals de Districte, Consells, Foros de 
participació i, com no, en la intervenció en procediment de marcat interès veïnal 
com la elaboració dels pressupostos – article 169.1 del TRLRHL.

Cal fer esment també a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, 
Accés de la Informació Pública i Bon Govern, aprovada per la Generalitat de 
Catalunya, que dedica tot el títol VI al bon govern i en emfatitzar la necessària 
relació i diàleg entre govern i veïns per tal de prendre les decisions d’acord amb les 
necessitats i preferències dels ciutadans.            

D’acord amb tot lo anterior, es proposa sol·licitar a la ciutadania, el destí d’una part 
dels recursos municipals, previstos per inversió i manteniment, en el futur pressupost 
de 2023. 

Als efectes de regular el procés de formació dels pressupostos participatius, s’ha 
elaborat el REGLAMENT DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’AJUNTAMENT DE 
CÀNOVES I SAMALÚS que s’acompanyen a la present proposta com Annex I.

Vist que l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), estableix que l’aprovació de les ordenances 
i els reglaments locals s’ha d’ajustar al procediment següent: 

a) Aprovació inicial del Ple.

b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta 
dies hàbils, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació 
definitiva del Ple. En cas de no haver-n’hi cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, en virtut de 
l’establert als articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, i 52.2.d) 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 63.1 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

La Junta de Govern Local, acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de pressupostos participatius de 
l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, el qual s’adjunta com a Annex I a la present 
proposta.

SEGON.- Sotmetre aquest acord, juntament amb el projecte del Reglament 
de pressupostos participatius, a informació pública mitjançant la publicació del 
corresponent anunci al BOP de Barcelona, al DOGC, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de 
trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

Si no es presenta cap al·legació o reclamació durant el període d’informació 
pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

TERCER.- Aprovat definitivament el Reglament de pressupostos participatius, 
aquest es publicarà íntegrament en el BOP de Barcelona i no entrarà en vigor fins 
que s’hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze 
dies hàbils previst a l’article 65.2 de la LBRL. Igualment s’haurà d’inserir el 
corresponent anunci en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al DOGC la 
referència al BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text.

QUART .- Trametre l’acord d’aprovació definitiu del Reglament i la còpia 
íntegra del mateix, a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, 
en el termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.

CINQUÈ.- Ratificar el present acord en la propera sessió del Ple de la 
Corporació.
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Annex I.

REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PER L’EXERCICI 2023

PRÈAMBUL.

I. El municipi de Cànoves i Samalús compta amb una ciutadania 
capacitada per la presa de decisions de manera col·lectiva, i amb plena 
capacitat per organitzar-se i intervenir en la presa de decisions del 
municipi.
La iniciativa dels pressupostos participatius és un pas endavant en la tasca 
desenvolupada per part de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en la línia 
de crear un govern obert, transparent i participatiu.
En darrer terme, cal tenir en compte que en el context de Catalunya i, 
concretament, la comarca del Vallès Oriental la participació ciutadana 
ha arrelat fortament i els Pressupostos participatius compten amb 
nombrosos casos d’èxit, que serveixen de model i estímul per al nostre 
municipi.

II. L’Ajuntament de Cànoves i Samalús inicia un projecte innovador i 
ambiciós en l’àmbit de la participació ciutadana: un pressupost en el qual 
els ciutadans i ciutadanes podran debatre i decidir el destí de quinze mil 
(15.000.-) euros de la partida d’inversions del pressupost municipal per 
l’any 2023.
El pressupost municipal és l’eina més important que disposa l’Ajuntament 
per a donar resposta a les necessitats del municipi i de la seva ciutadania. 
La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions de poble que 
poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, equipaments o la mobilitat.

III. L’objectiu principal dels Pressupostos participatius és implicar a la 
ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part 
dels recursos públics, mitjançant un sistema reglat i ordenat de 
participació.
a) Fomentar la participació mitjançant un procés que sigui inclusiu i que 

arribi a tota la ciutadania, formi part d’associacions municipals o no.
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b) Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu a 
efectes de prioritzar-les.

c) Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats 
ciutadanes.

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest reglament és regular el Procés de Pressupostos Participatius 2023, 
com una eina amb la qual la ciutadania decideix el destí d’una porció concreta de 
recursos públics. Això es duu a terme seguint els principis d’auto-reglamentació, 
vinculació, universalitat, deliberatiu, seguiment i control social.

Article 2. Projectes

1. Els projectes tindran visió col·lectiva i hauran de generar un impacte al 
conjunt del municipi. Serà necessari determinar un projecte municipal de 
poble determinat seguint els criteris i principis de l’article 1, el cost del qual no 
podrà excedir els quinze mil (15.000.-) euros.

2. Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència 
municipal. 
Una inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps. En aquest 
àmbit podem comptar en projecte consistents en: millora d’un equipament 
existent, compra de mobiliari, creació d’una pàgina web o aplicació mòbil.
Han de ser iniciatives concretes quantificables econòmicament, i en la 
mesura del possible que permetin múltiples ubicacions al territori.
Les propostes haurien de complir les condicions següents:
1. Tenir visió de municipi i generar impacte al conjunt del poble.
2. Donar resposta a una necessitat concreta i objectivable.
3. Fer referència a àmbits i temes de competència municipal i ser coherents 

amb els valors i plans municipals aprovats.
4. Ser plausibles tècnica i jurídicament i el màxim de viables 

econòmicament.
5. Ser considerada una inversió municipal i tenir principi i final.

Article 3. Estructura del procés

1. El procés contempla tres moments principals:
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A) Fer propostes des de la ciutadania a títol individual o a nivell d’associació 
municipal.

B) Debat, elaboració i priorització col·lectiva de propostes a través d’una 
Comissió Mixta.

C) Votació per part de tota la ciutadania, en el marc d’una Assemblea 
Ciutadana.

2. El procés participatiu s’organitza segons les següents fases:
Fase 1. Campanya informativa i presentació de propostes.
Fase 2. Elaboració, priorització i informe de la selecció de propostes 

per part de la Comissió i posterior aprovació de les mateixes per la 
Junta de Govern Municipal.

Fase 3. Votació per part de l’Assemblea Ciutadana de les propostes 
finalistes aprovades per la Junta de Govern Municipal.

Fase 4. Execució de les propostes.

3. El format de les reunions de seguiment seran el que vàlidament adopti la 
Comissió Mixta del procés de pressupostos participatius per consens. A falta de 
consens, es decidirà per majoria simple.

Article 4. Participació de la ciutadania

1. Els ciutadans i ciutadanes, a títol individual, poden participar en les següents 
etapes del procés:

a) Presentant propostes de forma presencial o telemàtica en el període 
previst a tal efecte.

b) Votació de les diferents propostes. Per a fer-ho, caldrà convocar una 
Assemblea Ciutadana on els diferents participants tinguin la oportunitat 
de votar les inversions finalistes.

La votació serà sempre individual i resta exclòs el vot per delegació.

Article 5. Òrgans i espais del Procés.

La Comissió Mixta de Pressupostos Participatius és el màxim òrgan consultiu i de 
participació del municipi en matèria de pressupostos. Està format per l’alcaldia, que 
n’ostentarà la Presidència, un representat dels grups municipals del Consistori i un/a 
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representant de totes les entitats municipals legalment constituïdes que tindran la 
consideració de vocals de la Comissió.

És l’òrgan regulador de les diferents fases previstes a l’apartat segon de l’article 3 
d’aquest Reglament.

La Junta de Govern Local

Òrgan responsable de definir les propostes sorgides de la Comissió Mixta de 
Pressupostos Participatius, la qual prendrà l’acord definint les propostes finalistes que 
seran sotmeses a votació.

Aquest acord es prendrà respectant els principis legals definits a l’article 1 del 
present Reglament.

L’Assemblea Ciutadana de Pressupostos Participatius

Aquest òrgan s’haurà de convocar dins la primera quinzena del mes de novembre i 
els seus membres seran tots els veïns i veïnes de Cànoves i Samalús que hi participin 
de manera presencial.

Aquest òrgan serà el responsable de votar les propostes presentades per la Junta de 
Govern Local. El sistema de votació serà el que s’acordi per part de la Comissió 
Mixta de Pressupostos.

Article 6. Desenvolupament del Procés

1. Presentació pública dels Pressupostos participatius i campanya informativa 
per a difondre els seus objectius i el canals de participació (díptics, cartells i 
pàgina web municipal).

2. Les propostes es presentaran a través d’un formulari (en paper i digital) amb 
els següents apartats:
a) Nom de la persona
b) DNI
c) Adreça de correu electrònic o telèfon
d) Títol de la proposta (15 paraules aprox.)
e) Necessitat que es pretén resoldre (20 paraules aprox.)
f) Col·lectiu beneficiari (20 paraules aprox.)
g) Descripció de la proposta (500 paraules aprox.)
h) Tipus de projecte (gran/petit)
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i) Comporta despeses posteriors (funcionament/manteniment)
3. Aquestes fitxes s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament de 

Cànoves i Samalús, presencialment o a través de la Seu Electrònica del 
Consistori.

Article 7. Priorització de les propostes

1. La Comissió Mixta dels Pressupostos participatius valorarà les propostes i les 
prioritzarà a partir dels següents criteris:

a) Ser un projecte de poble.
b) Ser de competència municipal.
c) No contradir plans urbanístic i d’ordenament aprovats.
d) Ser realitzables tècnicament.
e) Ser viables econòmicament.
f) Respectar el marc jurídic i legal existent.
g) Ser considerada una inversió.
h) No representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear 

dependència.
i) No poden contemplar subvencions a entitats ni el finançament de 

projectes no municipals ja existents.
2. La representació política i tècnica del Consistori pot participar dels treballs de 

la Comissió amb veu però sense vot.

Article 8. Votació de les propostes

1. Es presenten en acte públic totes les propostes (preferiblement presentació 
PowerPoint acompanyat de fotografies, si és possible).

2. Període de votació (un dia, o més dies).

Article 9. Edat mínima de participació,

Podran presentar propostes i votar tots els veïns/es a partir de 16 anys empadronats 
al municipi en la data que estableixi la convocatòria.

Article 10. Terminis del Procés.
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Les diferents fases del procés descrites a l’apartat segon de l’article 3 del Present 
Reglament estaran subjectes als següents terminis que s’estableixen d’obligat 
compliment:

Fase 1. Campanya informativa i presentació de propostes.

El termini de presentació de propostes s’iniciarà el dia 26 de setembre de 2022 i 
s’estendrà fins el dia 21 d´octubre  de 2022 ambdues dates incloses.

Fase 2. Elaboració, priorització i informe de la selecció de propostes per part de la 
Comissió i posterior aprovació de les mateixes per la Junta de Govern Municipal.

Seguidament s’elaborarà l’informe consultiu no vinculant per la Comissió Mixta i la 
posterior aprovació i definició de propostes per part de la Junta de Govern Local. 
Punt i seguit, es convocarà l’assemblea Ciutadana. 

Fase 3. Execució de les propostes.

La proposta que s’erigeixi com a guanyadora en el marc de les votacions de 
l’Assemblea Ciutadana s’hauran d’executar durant l’exercici econòmic 2023, 
excepte que raons jurídiques i/o tècniques ho impedissin, les quals s’hauran de 
motivar degudament.

Disposició Final

El present Reglament entrarà en vigor el dia després de la seva ratificació i 
aprovació definitiva per part del Plenari de la Corporació.
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