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Definició despesa corrent (capítol 2)

El pressupost de l’ajuntament (i dels districtes) es divideix en diferents capítols:

Despeses corrents:
Capítol 1. Despeses de personal: retribucions, cotitzacions, plans de pensions, ...
Capítol 2. Despeses corrents en compra de béns i serveis: materials, béns fungibles, serveis subcontractats,
...
Capítol 3. Despesa financera: Interessos de préstecs contrets
Capítol 4. Transferències corrents i subvencions a entitats, persones, etc.
Capítol 5. Fons de contingència i reserva per altres imprevistos

Despeses de capital:
Capítol 6. Inversions reals en compra i millora de patrimoni
Capítol 7. Transferències de capital (generalment a d’altres administracions públiques)

Despeses financeres:
Capítol 8. Actius financers, com es la compra d'accions o la concessi de préstecs
Capítol 9. Passius financers, que inclou el pagament de l’amortit aci del deute, es a dir, el que no són
interessos, que estarien al capítol 3.

Les propostes que s’acceptaran en el procés participatiu de projectes estratègics a Gràcia hauran de poder
ser finançades a través de les despeses corrent, fonamentalment del capítol 2 de despeses corrents en
béns i serveis, que corresponen a despeses per la compra de béns o la contractació de serveis que no
signifiquin un increment de capital o del patrimoni públic. Tot i que podran implicar despesa de personal,
no podran suposar l’ampliació del capítol de despesa de personal (és a dir, no poden suposar la contractació
de nou personal municipal). Això vol dir que fonamentalment seran despeses en:

● Béns fungibles (que es consumeixin en l’any en curs i no ser susceptibles d’inventariar).
● Serveis a contractar i executar dins de l’any en curs
No seran susceptibles de finançar despeses del capítol d’inversions. Una inversió és allò que l’Ajuntament o
el districte pot construir o adquirir i que la seva duració prevista és superior a un any. Els projectes a
presentar per tant no poden significar la construcció, adequació o reforma d’equipaments, espais o
infraestructures urbanes, ni l’adquisició d’immobles, sòl o altres béns “durables”.

S’exclouen els projectes d’inversió d’aquest procés per que el pressupost d’inversió del districte és molt
limitat i ja està gairebé tot assignat a inversions definides a través de les prioritats marcades en el procés
(participatiu) que ha determinat el PAM (Pla d’Acció Municipal), PIM (Pla d’Inversions Municipals) i el PAD
(Pla d’Acció de Districte)
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EXEMPLES DE QUÈ ÉS I QUÈ NO ÉS DESPESA CORRENT

✓ Organització d’esdeveniments concrets (festes populars, jornades, fires, debats, processos
participatius, …)
✓ Projectes o campanyes educatives, de sensibilització, … (educació no formal o informal - no
educació formal/reglada)
✓ Projectes de salut comunitària
✓ Processos d’apoderament de col·lectius determinats (gent gran, joves, dones, immigrants,
…)
✓ Exposicions i intervencions urbanes artístiques o socials efímeres (no inventariables, d’acord
amb la normativa existent - senyalística no vial, decoració de mitjaneres, persianes, murs, zones
verdes, il·luminacions efímeres o puntuals, camins escolars … )
✓ Dinamització de teixit associatiu, veïnal, educatiu, esportiu …
✓ Enquestes o estudis
✓ Serveis a realitzar per entitats sense ànim de lucre, empreses, cooperatives o autònoms
✓ Planificació d’una possible futura inversió (només la part de planificació - que pot ser a
través d’un procés participatiu)
No poden ser projectes susceptibles de ser presentats:
✘ Creació de noves infraestructures o reposició d’existents (urbanització, mobiliari urbà,
enllumenat, parcs, jardins i zones verdes, adequació de solars, fonts, remodelació de voreres o
asfaltat, senyalística vial, passos a nivell …)
✘ Compra, construcció o reforma d’edificis
✘ Construcció o adequació d’equipaments (escoles, centres de salut, centres de dia, centres
cívics, casals de barri, biblioteques …)
✘ Adquisició o reposició d’elements de transport
✘ Aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual

✘ Serveis de competència o abast de ciutat o superior (xarxa de transport públic, formació
reglada, serveis bàsics de salut, guàrdia urbana, serveis de neteja i recollida de residus, serveis
d’adequació de parcs i jardins,
✘ Subvencions i ajudes a associacions, institucions, fundacions i empreses amb o sense ànim
de lucre
✘ Subvencions i ajudes a famílies i individus
✘ Concessió de beques, crèdits o altres tipus d’assistència econòmica
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Marc general dels principis que regulen el procés de Pressupostos Participatius

● Universal: obert a tota la població, sigui de forma individual o des de col·lectivitats (espais
comunitaris, associacions, moviments socials o altres col·lectius), sense exclusió.
● Inclusiu: fomenta la participació de sectors exclosos, apoderant a través de la inclusió
social.
● Redistributiu: possibilita invertir la prioritat en el pressupost en favor dels col·lectius
discriminats per la seva posició de classe, la seva condició de gènere o pel seu origen ètnic.
● Deliberatiu: permet el trànsit d’una situació de conflicte inicial (competència entre
diferents propostes / interessos) cap a la cerca el consens a través del diàleg
● Vinculant: la decisió final és de la ciutadania, sense possibilitat de veto de l’administració o
tècnics (dins dels criteris fixats prèviament)
● Coresponsabilitat: facilita processos de coproducció i cogestió de polítiques públiques,
fomentant la coresponsabilitat per part de la ciutadania en la gestió pública.
● Transparència i control ciutadà: posa a disposició eines de transparència, i per a un control i
seguiment del procés per part de la ciutadania, facilitant una major/millor transparència, control i
seguiment ciutadà de la gestió econòmica.
● Educatiu: en tant que procés pedagògic sobre la gestió econòmica de la ciutat/ajuntament i
escola de participació (via d’entrada a la ciutadania no organitzada a espais de participació política politització per a una ciutadania activa)
● Solidaritat: foment de la solidaritat al prioritzar projectes d’interès general, amb impacte
positiu de gènere o mediambiental, per davant de l’interès particular - solidaritat de la ciutadania
amb el conjunt de la ciutat.

● Partint de l’existent: es parteix dels processos de participació (PAM/PAD i altres a nivell
local) i els òrgans de participació ja existents (Consell de Ciutat, Consells sectorials, Consells de
Barri, Taules comunitàries …)
● Autoregulació: elaboració d’una proposta de regulació del procés per part de la ciutadania a
partir de la prova pilot (Consell de Ciutat?)
● Articulació territorial i sectorial: afavoreix compartir una visió global de ciutat entre la
ciutadania, a l’hora que fomenta processos territorials (barri / districte) i sectorials.

