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En l’actualitat molts municipis catalans han apostat pel model dels pressupostos 
participatius en el que la ciutadania pot votar unes accions que, en general, 
afecten directament a una part de la partida prevista d’inversions. És per aquest 
motiu que l’Ajuntament de Reus, vol impulsar un procés participatiu de proposta 
i de presa de decisions directe sobre el pressupost 2018. 
 
Per tal de dur a terme aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Reus posarà els mitjans 

tècnics i participatius necessaris per garantir la viabilitat d’un procés de 

pressupostos participatius que permeti als ciutadans i ciutadanes proposar i 

decidir el destí de 750.000 euros de la partida d'inversions del pressupost 

municipal per a l’any 2018. 

 
1. OBJECTIU 

L’objectiu principal dels pressupostos participatius de Reus és implicar la 

ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics, 

mitjançant un sistema de participació. 

I amb el present document es pretén engegar un procés de pressupostos 

participatius 2018, una eina amb la qual la ciutadania decidirà directament a què 

van destinats una part dels recursos públics. 

 
2. PROPOSTES 

Les propostes cercaran l’impacte al conjunt del territori municipal. Es preveu 

l’execució de totes les propostes que hagin superat les diferents etapes del procés 

participatiu i es puguin incloure dins la partida pressupostaria del capítol 

d’inversions dedicada als pressupostos participatius dels pressupostos 

municipals. 

 
2.1 Condicions bàsiques de les propostes 

Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal 

essent concretes, valorables econòmicament, i en la mesura del possible, que 

permetin múltiples ubicacions al territori. Les propostes hauran de complir les 

següents condicions: 
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• Donar resposta a una necessitat concreta sobre un espai públic: ciutat, 

barri, carrer o espai municipal. 

• Fer referència a àmbits i matèries de competència municipal. 

• Ser realitzables tècnicament. 

• No contradir els plans vigents. 

• Ser viables econòmicament, d’acord amb el pressupost d’inversions 

assignat i la limitació econòmica per proposta. 

• Respectar el marc jurídic i legal existent. 

• No representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear 

dependència. 

• Que no tingui cost extra de manteniment més enllà del ja ordinari que 

l’Ajuntament realitza de manera habitual. 

• Que no suposi la contractació de nou personal. 

• Que no serveixi per finançar la part d'  actuacions vinculades a 

subvencions externes. 

• Que no sigui ofensiva, discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, 

religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o 

social, aquesta pot ser denunciada pels usuaris/es de la plataforma, i 

l’Ajuntament es reserva en tot cas, el dret de retirar-la. 

 
3. ESTRUCTURA DEL PROCÉS 

Després d’una etapa 0 de definició, validació i constitució dels diferents òrgans 

del procés dels pressupostos participatius, aquest es desenvoluparà en 7 etapes 

principals: 

Etapa 1. Campanya informativa i presentació de propostes. 

Etapa 2. Avaluació de les propostes presentades i valoració tècnica. 

Etapa 3. Recollida de suports a les propostes presentades (pre-selecció)1 Etapa 

4. Avaluació i presentació de les propostes finals. 

                                                           
1L’etapa de pre-selecció només es durà a terme si el nombre de propostes presentades superen 

les 40. 
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Etapa 5. Exposició pública i votació ciutadana de les propostes prioritzades. 

Etapa 6. Retorn de les propostes escollides per la ciutadania i execució. 

Etapa 7. Avaluació del procés. 

4. PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA 
Els ciutadans i ciutadanes a títol individual, poden participar en les següents 

etapes del procés: 

 

▪ Presentant propostes dins del període previst a tal efecte. 
▪ Donant suports a les propostes presentades (en el cas d’haver-se de fer 

una pre-selecció). 
▪ Votant les propostes finalistes dins del període previst a tal efecte. 

 
La participació al procés s’estableix per a tota la ciutadania de 16 anys o més i 

empadronada a Reus en el moment en el que s’inicia el procés dels Pressupostos 

Participatius. 

Per poder participar en les diferents etapes del procés, caldrà donar-se d’alta com 

a usuari a la plataforma on-line http://participa.reus.cat dels pressupostos 

participatius amb les dades: nom d’usuari, adreça de correu electrònic, 

contrasenya, i acceptar els termes i condicions d’ús. Aquest registre serà únic per 

a totes les etapes i qualsevol dels processos participatius de la plataforma. 

Les persones que prèviament hagin estat registrades al registre ciutadà de 

l’Ajuntament de Reus rebran automàticament al correu electrònic facilitat, un 

usuari i una contrasenya per a poder accedir a la plataforma directament. 

 
5.- ÒRGANS DEL PROCÉS 

5.1- La comissió tècnica 

La comissió tècnica estarà formada per un mínim de tres tècnics/ques designats 

per la regidora competent en matèria de participació ciutadana (que presidirà 

aquesta comissió).  També podran assistir a la reunió o es podran nomenar 

assessors/es d’altres departaments sempre que el projecte requereixi de la seva 

aportació tècnica. 

La comissió tècnica és l’encarregada d’avaluar i validar que les propostes 

presentades per la ciutadania compleixin els criteris definits en el present 

http://participa.reus.cat/


PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS REUS 
BASES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
 
 
 

-4- 
 

document. També destriarà quines propostes són les catalogades com a projectes 

grans (entre 50.001 i 150.000 euros) o projectes 

petits (fins a 50.000 euros). Aquests imports en ambdós casos són amb IVA 

inclòs. Posteriorment és l’encarregada d’avaluar i pressupostar les propostes 

finalistes. 

5.2 La Comissió de seguiment 

 
Es crearà una comissió de seguiment formada per una presidència, quatre 

representants d’entitats, quatre representants de la ciutadania, dos representants 

tècnics, un d’ells de l’àrea de participació, nomenats tots ells pel regidor/a 

competent en matèria de participació ciutadana.  El tècnic/a de l’àrea de 

participació serà qui assumirà el paper de Secretari/a de la comissió. 

La selecció dels membres de la Comissió de Seguiment es realitzarà de la següent 

manera: 

a) Un representant de les entitats, serà a proposta de les associacions de veïns 

que formen part de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus. 

b) Un representant de les entitats, serà a proposta de la resta d'associacions de 

veïns no integrades a la Federació d’Associacions de Veïns de Reus. 

c) Dos representants de les entitats, escollides mitjançant sorteig entre les 

entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

d) Els quatre representants de la ciutadania s’escolliran mitjançant sorteig entre 

les persones inscrites al registre ciutadà. 

Aquest òrgan pren un paper destacat, serà informat de tot el procés i farà el 

seguiment en cadascuna de les etapes. També serà l’encarregat, en cas d’empat 

d’alguna/es propostes, en el moment de la votació, d’establir-ne l’ordre, per 

sorteig. 

 

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
 
6.1. Etapa 0: Definició, validació i constitució de les diferents comissions del 

procés dels pressupostos participatius 

Un cop aprovades aquestes bases,  es constituiran els diferents òrgans del procés 

dels Pressupostos Participatius (comissió de seguiment i comissió tècnica) i es 
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consensuarà i validarà el funcionament dels procés d’elaboració dels pressupostos 

participatius, amb l’objectiu de desenvolupar-lo adequadament i amb totes les 

garanties. 

6.2. Etapa 1: Campanya informativa i presentació de propostes 

En aquesta etapa, es presenta públicament el procés de pressupostos 

participatius, i s’inicia la campanya informativa per difondre els seus objectius i 

els canals de participació entre la ciutadania. 

Durant aquesta etapa es podran presentar les propostes generades per la 
ciutadania del municipi. Cada ciutadà a títol individual podrà fer una proposta per 
la ciutat. 
En aquesta etapa, podran fer les propostes aquells ciutadans/es que en el 

moment d'efectuar la proposta  tinguin 16 anys o més i que estiguin empadronats 

a la ciutat en data anterior al dia 27 de novembre de 2017 que és quan s’inicia 

el procés 

.Les propostes s’han de consignar en una fitxa formulari que haurà de contenir 

obligatòriament els següents apartats: 

• Títol 

• Cos (descripció) 

• Categoria de la proposta (escollir opcions) 

• Àmbit territorial (Ciutat/ barri/carrer) 

 
Les fitxes formulari es  presentaran de forma telemàtica a través de la plataforma 

on-line http://participa.reus.cat dels pressupostos participatius. Els centres cívics 

de la ciutat comptaran amb un espai dotat d’ordinadors per tal que la ciutadania 

que ho desitgi pugui presentar les seves propostes des d’allà (durant uns dies i 

hores concretes, que s’informaran  durant la campanya de comunicació, els 

centres cívics es dotaran de personal de suport per entrar les propostes d’aquelles 

persones que així ho requereixin). 

6.3. Etapa 2: Avaluació de les propostes presentades i valoració tècnica 

 
La principal tasca d’aquesta etapa consisteix per part de la comissió tècnica en 

acceptar les propostes presentades i rebutjar aquelles propostes que no 

compleixin les condicions bàsiques definides en el punt 2  de les presents bases. 

Totes les propostes acceptades s’hauran de classificar segons el seu cost 

http://participa.reus.cat/
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aproximat en dues categories:  projectes grans (de 50.001  fins a 150.000€) i 

projectes petits ( fins a 50.000€). Finalment s’elevarà la selecció efectuada a la 

comissió de seguiment. En el cas de que hi hagi dues propostes o més amb el 

mateix o contingut similar, aquestes podran ser agrupades, si correspon, a criteri 

tècnic, aquesta agrupació. 

La comissió de seguiment serà informada de les propostes validades tècnicament 

i seguidament es comunicarà a tots els participants per correu electrònic i es 

publicitarà l’estat de la seva proposta a través de  la plataforma. 

6.4. Etapa 3: Recollida de suports a les propostes presentades (pre-selecció)2 

Aquesta etapa només s’activarà en el supòsit que s’acceptin per part de la 

comissió tècnica més de 40 propostes; en aquest cas s’hi podrà donar suports 

per pre-seleccionar les 10 propostes grans i 30 propostes petites que passaran a 

l'etapa de votació (si en alguna de les dues categories n’hi ha menys de les  

indicades, l’altra categoria n’incorporarà més fins arribar al total de 40 propostes 

pre-seleccionades). 

Cada ciutadà podrà donar un total de 6 suports a les propostes presentades: 2 

per a projectes grans i 4 per a projectes petits. 

En finalitzar aquesta pre-selecció, la comissió tècnica haurà de pressupostar el 

cost de les 40 propostes finalistes. 

6.5. Etapa 4: Avaluació i presentació de les propostes finals 
 

La comissió tècnica elevarà a la comissió de seguiment les propostes finalistes, i 

seguidament es publicarà a la plataforma el llistat amb aquestes propostes. 

6.6. Etapa 5: Exposició pública i votació ciutadana de les propostes 

prioritzades 

Les propostes sotmeses a votació es publicaran a través de la plataforma on-line 

http://participa.reus.cat . El període de votació serà de 20 dies naturals. 

Paral·lelament, s'establirà un període perquè les persones que hagin presentat 

una proposta puguin defensar-la públicament. A la plataforma Reus Participa es 

determinarà on i com es durà a terme aquesta defensa de projectes. 

La votació es realitzarà a partir de la plataforma on-line http://participa.reus.cat 

Els centres cívics de la ciutat comptaran amb un espai dotat d’ordinadors per tal 

                                                           
2 En cas que hi hagi més de 40 propostes. 

http://participa.reus.cat/
http://participa.reus.cat/
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que la ciutadania que vulgui pugui fer-ho des d’allà (durant uns dies i hores 

concretes, que s’informaran durant la campanya de comunicació, els centres 

cívics es dotaran de personal de suport per poder fer la votació d’aquelles 

persones que ho requereixin). Cada ciutadà podrà votar 2 projectes grans  i 4 

projectes petits. 

Finalitzat el període de votació i, en funció del nombre de vots rebuts per cada 

proposta, s’escolliran per ordre aquelles més votades i que es puguin incloure 

dins el crèdit reservat als Pressupostos Participatius: un mínim de 3 projectes 

grans i un mínim de 6 projectes petits (que s’ampliarà fins assolir el límit de 

750.000€). 

Les 3 primeres propostes de la categoria projectes grans  i les 6 primeres de la 

categoria projectes petits, seran acceptades. Si aquests primers projectes no 

esgoten el crèdit pressupostari assignat, s'incorporaran a la relació de projectes 

executables el quart projecte més votat de la relació de projectes grans i els 

projectes setè i vuitè de la relació de projectes petits, i així successivament fins 

que s'esgoti el crèdit pressupostari, a raó d'un projecte gran i dos de petits.,0 

Aquest ordre podrà ésser alterat quan el crèdit disponible sigui insuficient per 

assumir-lo, segons el pressupost assignat a cada projecte en l'etapa 3. 

 

6.7. Etapa 6: Propostes escollides per la ciutadania i execució 

 
En aquesta etapa, es publicaran les propostes escollides i es comunicarà a les 

persones impulsores del projecte que la seva proposta ha estat escollida per ésser 

executada. A partir d’aquest moments els serveis tècnics municipals iniciaran tots 

els tràmits pertinents per la seva realització. 

6.8. Etapa 7: Avaluació del procés 

En finalitzar el procés participatiu es facilitarà un qüestionari d’avaluació del 

procés a tots i totes les participants per tal de millorar de cara a futures edicions. 

 
 
 
 
 


