
BASES DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018 

Aquestes  bases  tenen  com a  objectiu  establir  el  procediment  del  procés  del
Pressupost Participatiu. Aquests criteris s'hauran d'aprovar i publicar a l'inici del
procés i no es podran modificar mentre duri el procés. Un cop s'acabi, s'avaluarà i
es modificarà, si s'escau, per a l'any següent.

– Poden presentar projectes tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Sadurní o
bé les  persones que hi  tinguin alguna vinculació,  encara que no constin
empadronades.  En  cas  de  no  estar  empadronat/da,  l'Ajuntament  és
susceptible de verificar en qualsevol moment aquesta vinculació.

– El pressupost total destinat a aquest procés, és de 90.000 €.

– Els projectes es podran presentar a:

• A  través  de  la  pàgina  web  de  Participació  Ciutadana:
www.santsadurni.cat/pressupostparticipatiu2018.

• A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça de l'Ajuntament, 1) de dilluns a
divendres de 8:00h a 14:00h.

• Al Casal Municipal de la Gent Gran (Passeig Can Ferrer, 11) de dilluns a
divendres  dins  el  següent  horari:  Matins  de 10:00h a 12.45h i  a  les
tardes de 15:00h a 19.45h.

• Al  Centre  Vilarnau  (Plaça  dels  Germans  Segura  Viudes,  s/n).  Matins:
dimarts i divendres de 10:00h a 13:00h. Tardes: de dilluns a divendres
de 15:00h a 20:00h.

– Es podran presentar un màxim de 3 projectes per persona i cada projecte,
individualment, no podrà superar els 60.000 euros (IVA inc.).

– Es podran presentar projectes d'inversions com per exemple: millora d'un
espai públic, projectes d'enjardinament, projectes d'enllumenat, instal·lació
d'un parc infantil, inversions en equipaments municipals...

– Es crearà una Comissió de Valoració que estarà formada per tècnics/ques
municipals que seran els responsables de valorar totes les propostes. Del
resultat, se'n confeccionarà una relació que es publicarà al web municipal i
se'n  donarà  la  màxima  difusió  a  través  dels  canals  de  comunicació
municipals: ràdio Sant Sadurní, “El Fil”, al Facebook de l'Ajuntament i els
punts informatius municipals.

– En el cas de projectes repetits o molt similars, es podran unificar.



– Els projectes podran ser exclosos pels següents motius:

• Si  els  projectes  presentats  no  són  competència  municipal,  seran
exclosos.

• S'exclouran tots els projectes presentats que superin els 60.000 euros.

• Els  projectes que siguin contraris  a la  legislació  vigent,  no es podran
acceptar com a vàlids.

• Si els projectes no es poden executar dins l'any 2018, no s'acceptaran.

• No es podran admetre projectes que siguin susceptibles de subvenció,
per part de qualsevol administració pública o entitat.

• Si un projecte va destinat a una entitat privada o particular, serà exclòs.

• S'exclouran  tots  els  projectes  presentats  que  suposin  un  cost  de
manteniment pels anys següents.

• Si un projecte no és prou concret, no està desenvolupat ni prou detallat
perquè es pugui quantificar econòmicament, serà exclòs.

• S'exclouran tots els projectes que l'Ajuntament ja estigui desenvolupant
o tingui previst executar a curt termini.

– S'argumentarà el motiu de totes les exclusions dels projectes rebutjats.

– A  l'hora  de  valorar  els  projectes,  es  tindran  en  compte  els  criteris
econòmics, socials i de viabilitat.

– Es valoraran aquells projectes que garanteixin un gaudi o benefici per a un
ventall més ampli de població possible.

– Podran votar les persones que siguin majors de 16 anys (en el moment de
la votació) i empadronades a Sant Sadurní.

– Les votacions es podran fer a:

• A  través  de  la  pàgina  web  de  Participació  Ciutadana:
www.santsadurni.cat/pressupostparticipatiu2018.

• A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça de l'Ajuntament, 1) de dilluns a
divendres de 8:00h a 14:00h.



• Al Casal Municipal de la Gent Gran (Passeig Can Ferrer, 11) de dilluns a
divendres  dins  el  següent  horari:  Matins  de 10:00h a 12.45h i  a  les
tardes de 15:00h a 19.45h.

• Al  Centre  Vilarnau  (Plaça  dels  Germans  Segura  Viudes,  s/n).  Matins:
dimarts i divendres de 10:00h a 13:00h. Tardes: de dilluns a divendres
de 15:00h a 20:00h.

– Cada persona pot votar fins a un màxim de 3 projectes, als que atorgarà 3,
2 i 1 punt, per ordre de prioritat: 3 puntuació màxima i 1 puntuació mínima.

– L'ajuntament es  compromet  a executar  els  projectes més votats  que no
superin el total del pressupost establert. En el cas que el projecte més votat
no el superi, s'executaria també el segon projecte i, així, fins que s'arribi al
màxim del pressupost. Donat el cas que amb el segon projecte es superi el
pressupost  establert,  aquest  segon  projecte  no  es  podria  executar  i  es
passaria al tercer i així successivament.

– En cas d'empat entre dos o més projectes, s'escollirà com a primera opció el
que hagi obtingut més cops la puntuació màxima. Si es repetís l'empat, es
faria el mateix fins a arribar a la puntuació mínima.

CALENDARI

• Es podran presentar projectes fins al 23 de març.
• La valoració tècnica dels projectes presentats, es durà a terme els mesos de

març i abril.
• Durant el mes de maig, es farà la difusió dels projectes que s'hagin aprovat.
• La votació es farà durant el mes de juny i la primera quinzena de juliol.
• La fase de devolució dels resultats es durà a terme el mes de juliol.

Sant Sadurní d'Anoia, 23 de febrer de 2018


