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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’EMD DE JESÚS

1. EL PERQUÈ D’AQUEST PROCÉS PARTICIPATIU
El pressupost participatiu és un mecanisme de participació i gestió de l’EMD de Jesús,
mitjançant el qual els ciutadans i les ciutadanes poden proposar a què destinar una part
dels recursos municipals, establint així un canal efectiu de democràcia participativa.
L’equip de govern de l’EMD de Jesús va iniciar durant la legislatura 2015-2019 un procés
participatiu per tal que la ciutadania pogués decidir en què s’invertia una part del
pressupost del nostre poble. Aquesta voluntat vol tenir continuïtat aquest mandat
2019-2023 a partir del desenvolupament d’un nou protocol de pressupostos participatius
on s’incorporen diferents novetats, després de la valoració dels resultats i de la participació
de les edicions anteriors i de l’adaptació a les circumstàncies actuals.
A més del component decisori, el pressupost participatiu pretén incorporar dins del procés
accions destinades a millorar els canals de comunicació entre l’EMD de Jesús i la
ciutadania, així com generar espais de reflexió col·lectiva al voltant de les demandes i
necessitats del nostre poble.
L’equip de govern continua treballant per fer de Jesús un poble obert a la participació, al
diàleg, a la col·laboració, al progrés social i a la transparència.

2. L’ABAST DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU DE L’EMD DE JESÚS
Aquest procés de pressupost participatiu atorga a la ciutadania vinculada a Jesús la
capacitat de decidir a què es destinaran 40.000 euros del pressupost municipal.
Aquesta dotació econòmica podrà ser modificada, per decisió de l’equip de govern, en
funció de la quantitat de propostes presentades i de la valoració del grau de necessitat que
puguen cobrir tenint en compte el benefici global de la ciutadania.

3. CRITERIS
1. Que facen referència a competències directes i/o assumides per l’EMD de
Jesús. No es realitzarà cap actuació referent a espais o equipaments de
titularitat privada.
2. Amb un cost màxim de 40.000 euros
3. Que siguen concretes i avaluables econòmicament
Exemples:
● És concreta una actuació que propose arreglar un parc infantil
concret, pavimentar un determinat carrer, arreglar una plaça
específica, etc.
● No és concreta una actuació que propose arreglar les places del
poble o pavimentar carrers.
4. Que facen referència a inversions i es puguen incloure a la partida d’inversions
del pressupost municipal i, per tant, que no facen referència a cap de les altres
partides del pressupost municipal.
Exemples:
● Són inversions:
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○

○

○

●

Noves infraestructures: senyalització, adequació de parcs i
zones enjardinades, enllumenat nou, creació de zones
verdes, eliminació de barreres arquitectòniques...
Renovació d’infraestructures: reposició de mobiliari urbà,
remodelació d’instal·lacions malmeses o en mal estat,
pavimentació de carrers en mal estat…
Adquisició
i instal·lació de tecnologies d’ús públic
(eficiència energètica, reducció de la contaminació, material
informàtic per als equipaments, propietat intel·lectual, etc.)

No són inversions:
○ Despeses de contractació de personal.
○ Subvencions o ajuts.
○ Concessions de beques.
○ Subministrament d’electricitat o aigua.

5. Que les propostes no suposen nova contractació de personal per part de l’EMD
de Jesús.
6. Que siguen viables tècnicament, és a dir, que no existisquen impediments
tècnics per a realitzar la proposta i que aquesta s’ajuste a la normativa jurídica
vigent, en base a les valoracions realitzades pel personal tècnic municipal.
7. Que no plantegen accions insostenibles, és a dir, que no comprometen les
necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i
futures.
8. Que no plantegen accions d’exclusió social.
9. Que siguen d’interès general.
10. Que vagen acompanyades de les dades identificatives de la persona que les
realitza (nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic, si se’n
disposa), per tal de poder aclarir possibles dubtes.

4. REPRESENTACIÓ
4.1 Grup de coordinació
Aquest grup de coordinació estarà format pels representants del Consell de Participació
Ciutadana (CPC).
La seua funció principal serà el seguiment operatiu del procés, intervenint en la seua
valoració i dinamització.

4.2 Grup tècnic
Es crearà un grup tècnic amb personal de diferents departaments de l’EMD de Jesús, que
serà l’encarregada de realitzar la validació de les propostes recollides (secretària, personal
tècnic, personal administratiu i personal de brigada).
El grup tècnic podrà determinar si diferents propostes, per les seues característiques,
poden ser agrupades en una única actuació que no supere el límit econòmic acordat.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’EMD DE JESÚS

5. ESTRUCTURA DEL PROCÉS
En relació a aquesta edició ampliada, l’estructura serà la següent:

●

FASE 0: Presentació del procés.

●

FASE 1: Elaboració i presentació de propostes per part de la ciutadania.

●

FASE 2: Validació tècnica i econòmica per part del grup tècnic.

●

FASE 3: Sessió informativa sobre les propostes validades.

●

FASE 4: Votació popular.

●

FASE 5: Retorn i avaluació.

5.1 Presentació pública del procés (CPC abril)
Aquesta fase inclourà una presentació pública que comptarà amb la participació del
representants del Consell de Participació Ciutadana. Serà una jornada informativa de la
motivació política del procés i de presentació de les novetats d’aquesta edició on es
posaran exemples de propostes vàlides i no vàlides, entre d’altres.
Coincidint amb aquesta presentació es durà a terme una campanya de comunicació amb
l’objectiu de fer arribar el procés al conjunt de la ciutadania, facilitant-ne la comprensió i
motivant a la participació. Tot aquest procés es farà públic per mig dels canals habituals de
comunicació de l’EMD de Jesús (web, xarxes socials, e-Bando, Informatiu Jesusenc i/o
altres mitjans locals).

5.2 Període de presentació de propostes (abril/maig)
Aquesta fase ha de facilitar i permetre a la ciutadania l’elaboració i presentació de
propostes susceptibles de ser incorporades en el procés de Pressupostos Participatius,
tenint en compte els criteris i límits establerts en aquest protocol.
Per tal de facilitar-ne la seua elaboració es durà a terme una segona sessió pública oberta
a la ciutadania, durant el mes de maig, amb un taller participatiu d’elaboració
compartida de propostes (presencial i/o virtual).
Podran prendre part en aquest procés de participació ciutadana de presentació de
propostes:
●
●
●

Totes aquelles persones que estiguin directament vinculades amb el
poble de Jesús per motius laborals, socials, familiars o de residència.
Les associacions o entitats inscrites al registre del CPC.
L’IE Daniel Mangrané, en cas que es realitze un procés participatiu
complet i intern al mateix centre.

5.2.1 Presentació de propostes:
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Les propostes s’hauran de consignar en una fitxa formulari disponible en paper a les
Oficines de l’EMD de Jesús (i a diferents edificis i establiments), amb les butlletes del tríptic
editat amb aquesta finalitat o en format digital a la pàgina web municipal:
https://www.jesus.cat/
Si es creu necessari es podrà adjuntar tota la documentació que es considere oportuna a
les Oficines de l’EMD.
Davant de qualsevol dubte o consulta es podrà demanar assessorament a través del
següent correu electrònic: participa@jesus.cat
Si es vol presentar més d’una proposta caldrà emplenar tants formularis en línia o butlletes
físiques com propostes es vulguen fer.
La proposta contindrà els següent apartats:
▪ Nom i cognoms de la persona.
▪ Nom de l’entitat que realitza la proposta (en aquest cas, amb identificació també de
la persona representant).
▪ Adreça de correu electrònic i/o telèfon.
▪ Títol de la proposta.
▪ Breu descripció del projecte: a quin públic va dirigit, quina és la missió que ha de
complir i quins són els objectius i necessitats que pretén resoldre.
▪ Ubicació: breu descripció d’on s’ha de realitzar i quins són els motius.

5.2.2 Estudi de propostes
En aquesta fase el personal del grup tècnic comprovarà que totes les propostes
complisquen els requisits per poder passar a la següent fase i aporten tota la informació
sol·licitada al formulari.
Així mateix, també s’incorporarà a la votació, sempre i quan la persona i/o entitat que la
presente no manifeste el contrari, aquelles propostes presentades en l’anterior edició i que
van participar en la votació, però no varen resultar escollides o posteriorment incorporades
en el pressupost municipal. Per tant, les propostes tindran dos anys de vigència, a fi de
facilitar el seu coneixement per part de la ciutadania.

5.3 Valoració de les propostes (juny)
El grup tècnic serà l’encarregat de valorar les característiques tècniques de les propostes
presentades que hagen passat el filtre anterior.
Aquest també realitzarà una valoració econòmica del cost total de cadascuna de les
propostes que s’hagen considerat vàlides tècnicament.
En cas d’observar inadequacions o incompatibilitats en alguna de les propostes
preseleccionades, es pot proposar modificacions, sempre que no desvirtuen o alteren de
manera substancial el contingut o sentit de la proposta original. En aquest supòsit caldrà
revisar o informar tècnicament de nou la proposta abans de ser seleccionada
definitivament.

Al mateix temps, els veïns i veïnes podran saber per què algunes de les propostes han
estat rebutjades. La regidoria de participació ciutadana de l’EMD de Jesús resoldrà
qualsevol dubte que es genere a l’entorn de la valoració.
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5.4 Sessió informativa sobre les propostes validades (CPC juliol)
Una vegada valorades les propostes que s’hagen acceptat (que complisquen els criteris i
siguen viables tècnica i econòmicament), es convocarà una sessió informativa (CPC juliol)
per donar-les a conèixer i, d’aquesta manera, consensuar quines passaran a la fase de
votació.
Passaran a la fase de votació popular un màxim de 10 propostes.
Si la quantitat de propostes presentades supera les 10 actuacions, el CPC escollirà quines
passen a la fase final per mig d’un sistema de votació.
Prèviament, i per tal de presentar les seues propostes ja validades, els veïns i veïnes que
així ho vulguen tindran l’oportunitat d’assistir al CPC (ja siga de forma presencial o
telemàtica) per tal de poder explicar per què la proposta que defensen mereix passar a la
següent fase.

5.4.1 Selecció de les propostes formulades al CPC
El representants del CPC podran escollir una o més propostes, fins un màxim de tres.
La votació es realitzarà de forma individual, establint el propi Consell si ha de ser o no
secreta.
La puntuació de cadascuna de les propostes s’obtindrà de la següent manera:
▪ Primera opció: 5 punts
▪ Segona opció: 3 punts
▪ Tercera opció: 1 punt
Les deu propostes que hagen obtingut major puntuació seran sotmeses a votació popular.
El CPC serà qui tindrà la potestat de resoldre per mig de votació els casos d’empat.

5.4.2. Procés participatiu a l’IEDM
L’Institut Escola Daniel Mangrané, a través de l’AMPA, podrà presentar les seves
propostes sempre que aquest realitze un procés de participació complet en el si del mateix
centre:
▪
▪
▪

Presentació de propostes.
Exposició pública al mateix centre.
Votació per part de l’alumnat.

Les propostes podran ser presentades als pressupostos participatius de l’EMD, sempre
que s’ajusten als criteris definits en aquest protocol.
En cas que es tracte de propostes d’inversió fora del centre educatiu, la que haja estat
escollida com a guanyadora del centre passarà directament a votació popular, juntament
amb les altres 9 propostes que obtinguen major puntuació al CPC. La resta de propostes
que presente l’IEDM s’afegiran al procés participatiu seguint el protocol d’aquest
reglament.
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5.5 Votació popular
El termini de votació popular no serà inferior a 3 setmanes.
En aquesta fase podran participar totes les persones empadronades a Jesús que a data 31
de desembre hagen complert els 16 anys
Cada persona podrà votar un màxim de 3 propostes, i es consideraran nul·les aquelles
butlletes que tinguen més de 3 propostes marcades.
El procés de votació popular es realitzarà mitjançant una butlleta física i un procés de
votació presencial, amb urna, i la presentació del DNI a equipaments municipals o
altres llocs habilitats a tal efecte i prèviament comunicats.
També seran possibles les votacions en línia a través d’una plataforma digital ubicada a la
web municipal > secció de pressupostos participatius:
https://www.jesus.cat/

Només es permetrà una votació per cada DNI/NIF.

5.6 Retorn i avaluació (CPC octubre)
Es realitzarà una sessió de recompte i presentació pública de les propostes guanyadores
així com dels resultats obtinguts durant tot el procés, al CPC d’octubre, que anirà
acompanyada d’un procés de difusió a través dels diferents canals de comunicació: web,
xarxes socials, e-Bando, Informatiu Jesusenc i/o altres mitjans locals.
Es confeccionarà una llista de totes les propostes acceptades, ordenada de major a menor
nombre de vots, en la qual figurarà el cost econòmic de cada actuació proposada.
Les propostes finals se seleccionaran d’acord amb els vots obtinguts i al límit econòmic
establert. S’escolliran aquelles propostes que, sumades, siguen les més properes al límit
econòmic del procés, sempre tenint en compte els vots obtinguts.
Es tindrà en compte que la primera proposta de la llista serà la proposta més votada i, en
el cas que siga una proposta inferior al límit establert a la partida de pressupost
participatiu, la següent proposta que s’afegirà a la llista serà aquella que permeta
completar la xifra màxima sense superar aquest import. Si amb la suma d’aquesta segona
se supera l’import, es passarà a la tercera i així successivament, de manera que s’aniran
incorporant propostes que permeten cobrir la bossa de recursos econòmics sense
superar-la.
Les actuacions resultants del procés participatiu seran incloses al pressupost municipal de
l’any següent, per tal de ser executades durant el mateix.
Si en el transcurs de l’execució de les propostes, es genera un estalvi suficient per poder
realitzar la primera proposta que no haja estat finalista, el grup tècnic valorarà la possibilitat
de la seua execució.

5.6.1 Avaluació
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El grup tècnic elaborarà un informe d’avaluació del procés que servirà com a eina de
millora de la futura continuïtat dels pressupostos participatius al municipi. Aquest informe
inclourà:
1. Valoració del procés i identificació dels aspectes positius i de millora en el seu
funcionament.
2. Introducció de les modificacions necessàries en el present document.
Finalment es facilitarà la possibilitat que qui ho desitge puga valorar com s’ha
desenvolupat el procés per tal de tenir-ho en compte per a futures edicions. Aquesta
valoració s’afegirà a la valoració que en faça el grup tècnic.

6. CALENDARI
●
●
●
●
●
●

FASE 0. Sessió de presentació: CPC abril.
FASE 1. Elaboració i presentació de propostes: abril-maig.
FASE 2. Validació tècnica i econòmica: juny
FASE 3. Sessió de debat sobre les propostes validades: CPC juliol.
FASE 4. Votació popular: setembre-octubre.
FASE 5. Retorn i avaluació: CPC octubre.

Disposició final.
Es faculta al President de l’EMD de Jesús per a interpretar i resoldre els dubtes que es
puguin plantejar amb ocasió de l’aplicació del present protocol, i de totes les
eventualitats no especificades en el mateix. Aquestes seran recollides en les bases de
les posteriors edicions per tal de garantir el normal funcionament del procés.

