


Què són els pressupostos 
participatius 

 

Mecanisme de democràcia directa  

que permet a la ciutadania decidir directament sobre el 

pressupost del municipi mitjançant un  

procés de participació 
 



Sobre què decidim? 
 

200.000€ del pressupost 
d’inversions 

               UNIVERSAL      VINCULANT  

                                  DELIBERATIU  

 GARANTIA I TRANSPARENCIA 
 



Com s’organitza el procés 

 

Recollida de 
propostes 

Ciutadania 

Entitats 

Empreses i 
comerços 

2 al 31 de maig 

Anàlisis de 
propostes  

Comissió 
Tècnica 

Municipal 

1 al 23 de juny 

 

Votacions  

Majors de 16 
anys 

empadronats 

5 al 24 de 
setembre   

Execució 
de les 

propostes 
2018 

   Comissió de Garanties  



 
    Comissió de Garanties 

    

És l’òrgan  de seguiment i consulta que vetlla 
per la  transparència del procés 

 
  Representants d’entitats  

  Personal tècnic  

  Representants grups municipals 

  Ciutadans i ciutadanes a títol individual 

  



 Com puc presentar propostes? 
  

 www.consultes.santquirzevalles.cat 
Web 

OAC 

Taules 
Territorials 

Sessions 
Presencials 



Taules Territorials 

 Escola Lola Anglada:  16 de maig de 12 a 13 h 

 Escola Pilarín Bayés: 17 de maig de 12 a 13 h 

 Escola Purificació Salas: 18 de maig de 12 a 13 h 

 Biblioteca Municipal: 22 de maig de 17 a 18 h 

 Plaça del Molí (Poble Sec):22 de maig de 18.30 a 20 h 

 Parc de les Morisques: 27 de maig de 17 a 20 h i 28 de 
maig de 11 a 14 h 

 



Sessions col·lectives 

  

  

  

  

  

  

 

Entitats i 
Ciutadania  

8 de maig  

19 h Patronal 

Col·lectiu Gent 
Gran  

10 de maig  

17.30 h  

Casal d’Avis  

Comerços 
impreses 

10 maig 

15.30h 

Can Feliu 

 

Joves i entitats 
juvenils  

26 de maig 
19.30h Patronal 



Criteris de les propostes  



Com podré votar? 
                           

   Del 5 al 24 de setembre 

    No hi ha límit de propostes per a votar,  
   tantes com es consideri sense superar la   
   bossa assignada de 200.000€ 

 
 En línea a la web www.consultes.santquirzevalles.cat 

 Presencialment a les Oficina d’Atenció Ciutadana i 
diferents equipaments: Centre Cívic Can Feliu, Centre 
Cívic Torre Julià, Casal d’Avis i Biblioteca Municipal 

  

http://www.consultes.santquirzevalles.cat/


     Resultat de les votacions 

 Presentació pública  dia 2 d’octubre 
  

llista dels projectes 
que s’incorporaran en 
l’exercici pressupostari 

d’inversions 2018  



Execució i seguiment de les         
propostes 

Comissió 
Tècnica 

Planificació 

Comissió de 
Garanties  

Supervisió 

 

 



Participa a la Comissió de  
Garanties! 

 

  Contacta amb Participació Ciutadana 

  E-mail: participacio@santquizedelvalles.cat 

  Telèfon: 93 721 68 00 







































Què és el pressupost municipal? 
 

És  el document que recull la previsió 
dels ingressos i el nivell màxim de de 
despesa que l’Ajuntament pot assolir 
en un exercici. 

 

 

 

 

 



Té una estructura definida que 
permet establir qui, per a què i en 
què es gasta. (Triple codificació). 

 

Què és el pressupost municipal? 



El pressupost està dirigit a: 
 

• La ciutadania, atès que serà la beneficiària de les 
polítiques de despesa. 

• Al consistori, impulsor de la política i del seu control. 

• Als tècnics, responsables de fer efectiva dites polítiques 
d’acord amb la legalitat. 

• Altres, com creditors, altres administracions, etc… 





• Com es classifica econòmicament el pressupost: Ingressos 
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• Capítol I: Impostos 
directes (IBI, 
vehicles, IAE i 
plusvàlues) . 

• Capítol II: Impostos 
indirectes.  

• Capítol III: Taxes i 
altres ingressos. 
(Brossa, cementiri, 
llicències, etc..) 

• Capítol IV: 
Transferències 
corrents 
(Subvencions) 

• Capítol V: 
Ingressos 
patrimonials. 
(Concessions, int.,) 
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• Capítol VI: 

Alienació 
d’inversions reals 
(venda de béns 
patrimonials). 

 
• Capítol VII: 

Transferències de 
capital. 
(Subvencions per 
fer inversions). 
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• Capítol VIII: 
Actius 
financers 
(Devolució de 
préstecs o 
cobrament de 
resultats 
d’entitats 
participades). 

 

• Capítol IX: 
Passius 
financers. 
(Disposició de 
préstecs). 



• Com es classifica econòmicament el pressupost: Despeses 
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• Capítol I: Despeses 

de personal. 
(Nòmines i 
Seguretat social) 

• Capítol II: Despeses 
corrents de béns i 
serveis.  

• Capítol III: 
Despeses 
financeres. 
(Interessos) 

• Capítol IV: 
Transferències 
corrents 
(Subvencions) 

• Capítol V: Fons de 
contingència. 
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• Capítol VI: 

Inversions reals 
(Inversions de 
béns amb una 
vida útil  de 
llarga durada). 

 
• Capítol VII: 

Transferències 
de capital. 
(Subvencions 
per fer 
inversions). 
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• Capítol VIII: 
Actius financers 
(Atorgaments 
de préstecs o 
aportacions de 
fons a d’entitats 
participades). 

 

• Capítol IX: 
Passius 
financers. 
(Amortització 
de préstecs). 





Una inversió és aquella despesa,  

dedicada a l’adquisició de béns materials o 
immaterials 

Amb una vida útil superior a un any 

Té per objecte millorar la qualitat de vida 
i dels serveis prestats a la 
ciutadania. 

 
 



Exemples d’inversió:  

 

 

 

 

 

 



• Termini 1: Si el finançament és afectat (préstec) el projecte 
no es podrà iniciar fina a finals del mes d’abril. En el cas de 
que sigui recursos propis l’inici podrà fer-se efectiu en el 
moment en que el pressupost s’aprovi definitivament. 

 

 

 

 

 

Finançament i execució temporal 
dels projectes Projectes en marxa i prevists en el Pla 

d’inversions a 4 anys 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Termini 2: Si la inversió està subjecta a redacció i aprovació de 
projectes executius, caldrà un termini mínim de dos mesos 
per contractar, redactar i aprovar el projecte.  En cas contrari, 
es pot iniciar de forma immediata, una vegada que el 
finançament i el pressupost estigui aprovat definitivament. 

Finançament i execució temporal 
dels projectes 
 



• Termini 3: El previst en la pròpia execució del projecte o en 
el contracte previst per fer efectiva la inversió projectada. 

 

 

 

 

 

Finançament i execució temporal 
dels projectes 
 



Moltes gràcies 
Més informació: 

www.consultes.santquirzevalles.cat 


