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Guia dels Pressupostos Participatius de Tor tosa 2017 

1. PER QUÈ UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS? 
L'Ajuntament de Tortosa s'ha dotat d'un Reglament de participació ciutadana amb l'objectiu de 
fomentar la participació de la ciutadania en els assumptes públics de la ciutat, vetllar pels seus 
drets en la intervenció d'aquests afers, desenvolupar mecanismes de participació, fomentar la 
cultura participativa dins l'Ajuntament i reforçar el teixit associatiu del municipi com a eines de 
participació i organització ciutadana. 
El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual 
la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació d’una part dels recursos municipals, establint 
així un canal efectiu de democràcia participativa. 
A més del component decisori, el Pressupost Participatiu pretén incorporar, accions destinades a 
millorar els canals de comunicació entre l’ajuntament i la ciutadania, així com generar espais de 
reflexió col·lectiva entorn les demandes i necessitats del municipi. 
Amb aquesta motivació és amb la que l’Ajuntament de Tortosa obre els pressupostos municipals a 
la participació de la ciutadania, i amb aquest objectiu s’ha elaborat aquest protocol per tal de 
marcar les regles que ha de seguir el procés per als pressupostos del 2017, sent un protocol 
dinàmic que podrà ser revisat cada any per a realitzar-hi les modificacions necessàries i assegurar 
així la seva adaptació i millora. 

2. QUINS SÓN ELS LÍMITS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU DE TORTOSA PER 
AL 2017? 

AquestS Pressupostos Participatius atorguen a la ciutadania de Tortosa, la capacitat de decidir a 
què es destinaran 150.000 € del pressupost municipal d’inversions per a l’any 2017. 
Aquest import es distribuirà de la següent forma: 

 Tortosa ciutat: 130.000€ 
 Els Reguers:  10.000€ 
 Vinallop: 10.000€ 
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3. QUINS CRITERIS HAN DE COMPLIR LES PROPOSTES PER SER 
ACCEPTADES? 

1. Que facin referència als nuclis de Tortosa, els Reguers i Vinallop. S’exceptuen els àmbits 
territorials de les EMD, ateses les competències de les quals disposen. 

2. Que siguin legals. 
3. Que facin referència a competències directes i assumides per l’Ajuntament. 
4. Que no tinguin un cost superior als imports esmentats en el punt 2 per a cada nucli en 

qüestió.  
5. Que siguin concretes i avaluables econòmicament. 
6. Que tinguin la consideració d’inversions.   
7. Que siguin viables tècnicament, és a dir, que no existeixin impediments tècnics per a 

executar la proposta i que aquesta s’ajusti a la normativa jurídica vigent, en base a les 
valoracions realitzades pel personal tècnic municipal. 

8. Que no plantegin accions insostenibles, és a dir, que no comprometin les necessitats i les 
possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures. 

9. Que no plantegin accions d’exclusió social. 
10. Que siguin d’interès general. 
11. Que les propostes incorporin la seva localització. 
12. Que vagin 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. ÒRGANS DE COORDINACIÓ 
Una comissió de coordinació s’encarregarà de definir i validar des del disseny inicial fins a 
cadascuna de les actuacions comunicatives i participatives incloses. 
Aquesta comissió estarà formada per tècnics i electes de l’Ajuntament i per representants de l’equip 
tècnic de l’empresa Ceres, contractada per a donar suport. 
La seva funció principal serà, doncs, el seguiment operatiu, intervenint en la seva definició, 
organització i dinamització.  
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5. FASES  
1. Inici  
Es dissenyarà i realitzarà una sessió de presentació oberta a tota la població amb la participació de 
representants municipals i la dinamització i moderació del personal tècnic de l’empresa Ceres, 
durant la qual s’explicaran els següents aspectes: 

 Motivació  
 Fases i desenvolupament  
 Guia de participació  
 Informació entorn la situació de partida 

Per a la seva convocatòria s’utilitzaran els mitjans de comunicació municipals i locals. 
2. Fem propostes 
Podran fer propostes totes aquelles persones residents i empadronades al municipi de Tortosa.  
La presentació de propostes s’haurà de realitzar emplenant un formulari, que es facilitarà per part 
de l’Ajuntament. Es podran fer fins a 3 propostes amb la seva descripció i localització; també caldrà 
fer constar les dades de contacte de la persona que fa les propostes: nom i cognoms, adreça, 
telèfon i/o correu electrònic, per tal de poder clarificar possibles dubtes.   
El formulari per presentar propostes  estarà disponible, almenys, a les oficines d’atenció a la 
ciutadania de l’Ajuntament de Tortosa i del pobles i al web municipal.  
Aquest formulari, una vegada emplenat, haurà de presentar-se a les Oficines d’Atenció a la 
Ciutadania de l’Ajuntament de Tortosa o dels pobles, o bé emplenar-se via online a través del 
formulari disponible al web.  
El termini durant el qual es podran presentar propostes és: del 6 al 17 de Març. 
Cada persona podrà presentar un únic formulari amb un màxim de 3 propostes.  
La comissió de coordinació realitzarà una primera depuració de les propostes recollides, unint les 
repetides, resolent possibles dubtes, fent una agrupació per àmbits, etc. 
Posteriorment, s’organitzarà almenys una sessió de debat per tal de presentar el llistat de propostes 
recollides i oferir l’oportunitat d’afegir les consideracions que es creguin oportunes, fomentant 
també que els propis creadors de les propostes al·ludides puguin aportar els seus arguments entorn 
els beneficis de les mateixes, aprofundir o aclarir algunes propostes poc clares i fins i tot unificar-ne 
algunes que d’entrada haurien semblat diferents. Les propostes que es presentaran encara no 
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hauran estat validades tècnicament ni tindran pressupost, per tant, caldrà tenir-ho present durant el 
debat. 
L’organització de la sessió de debat correrà a càrrec de la comissió de coordinació i estarà assistida 
per l’equip de participació, amb la finalitat de solucionar possibles dubtes i garantir els principis de 
participació i horitzontalitat entre les persones assistents. 
3. Valoració tècnica de les propostes 
En aquest punt i un cop tancat el llistat de totes les propostes recollides, els serveis tècnics 
municipals realitzaran la valoració tècnica i econòmica de les mateixes. 
Una vegada valorades, les propostes que s’hagin acceptat en base a l’acompliment dels criteris i a 
la viabilitat tècnica i econòmica, es divulgaran a través dels mitjans disponibles a nivell municipal, 
per tal que la ciutadania en tingui coneixement i pugui votar-les posteriorment. 
4. Triem les propostes 
Una vegada valorades pels serveis tècnics municipals les propostes vàlides se sotmetran a votació 
per part de la ciutadania. 
Podran fer-ho totes aquelles persones que a data 31 de desembre de 2016 tinguin 16 anys o més i 
constin, en aquella data, empadronades al municipi de Tortosa.  
Es dissenyarà una única butlleta on figuraran les propostes vàlides per tal que la ciutadania amb 
dret a participar en pugui escollir un màxim de tres (escollir-ne més de tres serà considerat vot nul).  
L’Ajuntament de Tortosa farà una bustiada al màxim nombre de domicilis del municipi, per tal de 
distribuir la butlleta amb la qual escollir les propostes. A més, es podrà obtenir almenys en els 
següents llocs: 

 Serveis d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament i pobles 
 Web de l’Ajuntament www.tortosa.cat 

La votació es realitzarà als Serveis d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament i dels pobles 
presentant la butlleta amb les propostes escollides. Cal acreditar la identitat de la persona amb un 
dels següents documents: DNI, NIE, passaport o carnet de conduir . Es recorda que la tria 
d’actuacions és secreta i que només es pot exercir una sola vegada. 
Les dates de votació seran del 28 d’Abril a l’1 de Maig en el marc de la Fira ExpoEbre, en un estand 
habilitat per a l’ocasió, i del 2 al 6 de Maig (de dimarts a dissabte) en els següents horaris i llocs: 

 Ajuntament de Tortosa: dimarts a dissabte de 9 a 14 hores i dijous i dissabte de 17 
a 20 hores. 
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 EMD Bítem: dimarts a divendres de 8 a 14 hores, dimarts i dimecres de 16 a 20 
hores, i dissabte de 9 a 14 hores. 

 EMD Campredó: dimarts a divendres de 9.30 a 14 hores, dimarts i dijous de 16.30 
a 19 hores, i dissabte de 9 a 14 hores. 

 EMD Jesús: dimarts a divendres de 9 a 14 hores, dijous de 16.30 a 19 hores i 
dissabte de 9 a 14 hores 

 Els Reguers: dimarts a divendres de 9 a 13 hores i dissabte de 9 a 14 hores 
 Vinallop: dijous de 17 a 20 hores i dissabte de 9 a 14 hores 

 
Una vegada finalitzat el període de participació, es farà el recompte i se seleccionaran les propostes 
en base a la quantitat de vots vàlids obtinguts i als límits establerts. 
En qualsevol cas, en base als vots obtinguts, es realitzarà la combinació de propostes que en 
garanteixi, com a mínim, la selecció d’una per a cadascun dels nuclis dins dels límits econòmics 
establerts. 
En el cas que algun import dels nuclis no pogués ser utilitzat, aquest s’afegiria a l’import destinat a 
Tortosa 
 
 
5.- Tancament i avaluació  
Es realitzarà una sessió de presentació pública dels resultats obtinguts, que anirà acompanyada 
d’un procés de difusió a través dels canals que la comissió de coordinació determini. 
La comissió de coordinació elaborarà un informe d’avaluació. Aquest informe inclourà: 

 Valoració del procés, identificant aspectes positius i negatius en el seu funcionament. 
 Introducció de les modificacions necessàries en el present document. 
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6. ESTRUCTURA  

DIFUSIÓ / COMUNICACIÓ / INFORMACIÓ

Presentació pública

DISSENY GENERAL

Comissió Coordinació Sessions de debat

Formulari paper i onlineSessions de debat

Comissió Coordinació

Comissió Tècnica Votació popular

INICI FEM PROPOSTES VALORACIÓ PROPOSTES PRIORITZEM PROPOSTES TANCAMENT AVALUACIÓ

Presentació pública

Guia ParticipacióDisseny procésDiagnosi inicial
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7.- CALENDARI  
Fase 1: Inici  

Disseny general    de 16 de Gener al 3 de Febrer 
Constitució Comissió Coordinació  23 de Gener 
Sessió de presentació    2 de Març  
 

Fase 2: Fem propostes 
Presentació de propostes   del 6 al 17 de Març 
Sessions de debat Tortosa: 3 d’abril  
  Vinallop: 4 d’abril  
 Els Reguers: 5 d’abril 
  

Fase 3: Valoració de les propostes 
Valoració tècnica i econòmica  del 20 de Març al 14 d’Abril 
 

Fase 4: Triem les propostes 
Procés votació popular del 28 d’Abril a l’1 de maig en el marc de 

la Fira ExpoEbre i del 2 al 6 de maig 
Fase 5: Tancament i avaluació  

Sessió presentació pública   divendres 2 de juny 
 
 
 
 


