
REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 DE 
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL 
 
 
Els pressupostos participatius estan sent una eina important per a que els veïns 
i veïnes de Calafell s’iniciïn en la democràcia participativa i s’aconsegueixi 
l’objectiu de decidir col·lectivament on van a parar part dels diners que es 
recapten a través dels impostos. Però, alhora, fomenten la corresponsabilitat en 
la presa de decisions, contribuint a millorar les polítiques públiques i el govern 
de la ciutat. 
 
L’Ajuntament de Calafell impulsa els tercers pressupostos participatius per tal 
que els veïns i veïnes puguin proposar i decidir en què invertir aproximadament 
l’1% dels recursos ordinaris, 500.000€, pel pressupost municipal de l’any 2020. 
 
En les anteriors edicions, els veïns i veïnes del municipi només podien escollir 
una de les propostes presentades. Aquest cop, disposaran d’un pressupost de 
500.000€ per a decidir quines d’elles creuen més prioritàries. Podran triar les 
propostes que considerin més prioritàries, fins a esgotar el seu pressupost. 
També, podran fer propostes de major import que en edicions anteriors, per 
sota dels 500.000€. 
 
Aquest any, el calendari és més ampli, donat que resten mesos per a 
l’elaboració dels pressupostos per l’any vinent. No obstant, és voluntat de 
l’ajuntament mantenir aquest mecanisme que sempre ha rebut el consens dels 
diferents grups municipals. 
 
 
1. QUI POT PRESENTAR PROPOSTES? 
 
• Qualsevol persona física, empadronada o no, major de 16 anys. 
• Cada persona podrà fer una sola proposta. 
• Es poden presentar a través de la plataforma de participació municipal, 

Decidim Calafell (http://decidim.calafell.cat) . 
• En cas de necessitar ajuda, poden dirigir-se a la regidoria de participació 

ciutadana, situada al primer pis de l’ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) o 
trucar al 977699009 Extensió 371. 

 
 
2. QUIN TIPUS DE PROPOSTES ES PODEN PRESENTAR? 
 
• Necessàriament han de ser inversions. 
• Relacionades amb l’espai públic i/o la millora dels equipaments municipals. 
• De competència municipal i sobre béns de propietat municipal. 
• Concretes i que donin resposta a una necessitat determinada. 
• Que compleixin la normativa vigent. 
• Relacionades amb un interès general (no respondre a interessos personals) 
• Viables tècnicament. 
• Que no superin els 500.000 euros. 

http://decidim.calafell.cat/


• Que no comprometin el pressupost d’altres anys. 
• Que no suposin un elevat cost de manteniment, un cop realitzades. 
• S’hauran de presentar en el termini i forma establerta. 
• No poden ser actuacions que ja s’estan portant a terme, ja previstes al 

pressupost municipal o que facin referència a subvencions que s’atorguen. 
• No poden suposar accions contràries a les que s’han realitzat en els darrers 

anys per part del Consistori, ni a les previstes en el Pla de Mandat. 
• Respectuoses amb els criteris d’inclusió social, Drets Humans, equitat, 

llibertat religiosa i sostenibilitat. 
• No poden comprometre qui les executarà. 
 
 
3. COM ES VALORARAN LES PROPOSTES? 
 
• Una Comissió tècnica formada pel Director de Serveis d’Urbanisme, 

l’arquitecte municipal, la tècnica de Medi Ambient, el tècnic de Manteniment 
i Serveis i aquells tècnics necessaris per a l’avaluació de les propostes 
presentades, serà la responsable de valorar les propostes i realitzar un 
informe tècnic de viabilitat i cost de les actuacions. 

• Si una proposta sobrepassa el pressupost màxim de 500.000 euros es 
valorarà conjuntament amb els promotors/es si es pot reduir l’actuació. 

• Davant de dues propostes similars, els serveis tècnics municipals valoraran 
conjuntament amb els promotors/es si es poden unificar. 

• També, proposaran canvis en la ubicació i definició de les propostes, per 
motius tècnics, parlant amb la persona que ha proposat l’actuació. 

 
 
4. COM ES FARAN LES VOTACIONS? 
 
• Passaran a la fase de votació les que compleixin tots els requisits. 
• Podran votar persones majors de 16 anys empadronades a la ciutat. 
• S’aniran seleccionant les propostes més votades fins esgotar el pressupost 

de 500.000 euros. 
• El sistema de votació serà a través de la plataforma de participació 

municipal, Decidim Calafell (http://decidim.calafell.cat). 
• En cas de necessitar ajuda, poden dirigir-se a l’àrea de participació 

ciutadana, situada al primer pis de l’ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) o 
trucar al 977699009 Extensió 371. 

 
 
5. QUIN ÉS EL CALENDARI? 
 
• El Ple de l’ajuntament aprova aquest reglament el 29 de juliol del 2019. 
• Es poden presentar les propostes entre el 2 i el 15 de setembre. 
• S’estudiaran les propostes entre el 16 de setembre i el 27 de setembre. 
• Es podran votar les propostes entre el 7 i el 20 d’octubre del 2019. 
• Al novembre, s’incorporaran les propostes al pressupost proposat pel 2020. 

http://decidim.calafell.cat/

