PROTOCOL DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS 2020 D’ALCOLETGE

MOVITACIÓ
El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el
qual els ciutadans i les ciutadanes poden 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 dins del procés
accions destinades a millorar els canals de comunicació entre les institucions locals i la
ciutadania, així com generar espais de reflexió col·lectiva entorn les mancances i necessitats
del municipi.
I aquesta voluntat es vol fer efectiva aquest any a partir del desenvolupament d’una primera
edició amb una vessant més pedagògica i pràctica a la que seguiran noves edicions que
incorporaran nous espais de participació per a la ciutadania.

PARTIDA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019
L’Ajuntament d’Alcoletge posa a disposició dels veïns i veïnes del municipi 90.000 € del
pressupost municipal del 2020, per tal que decideixin en què s’inverteixen, prenent així el
protagonisme d’una part de la gestió municipal.

CRITERIS QUE HAN DE SEGUIR LES PROPOSTES
En aquesta primera edició dels Pressupostos Participatius, les propostes d’actuació a decidir
han estat definides per l’Ajuntament. Per a properes edicions, després que la ciutadania hagi
tingut l’oportunitat d’aprendre i practicar, les propostes podran ser elaborades pels veïns i
veïnes.
En qualsevol cas, les propostes que s’incorporin en el procés de Pressupostos Participatius
hauran de complir sempre els següents criteris:


No superar la quantitat fixada per al procés.



Complir amb la normativa i la legalitat vigents.



Ser viables tècnicament i no contradiguin plans i programes municipals.



Ser sostenibles en el temps, tant l’actuació en sí com el manteniment que se’n derivi.



No suposar contractació de nou personal per part de l’Ajuntament.



Fer referència a inversions i, per tant, que no facin referència a serveis ni a millores en
els serveis.

2

QUÈ SÓN INVERSIONS?
o

Noves infraestructures: senyalització, adequació de parcs i jardins, creació de
zones verdes, parcs canins...

o

Renovació d'infraestructures: reposició de mobiliari urbà, remodelació
d'instal·lacions malmeses o en mal estat, pavimentació de carrers en mal
estat...

o

Rehabilitació de patrimoni municipal: monuments, edificis, fonts...

o

Inversions en TIC: creació de pàgines web, aplicacions informàtiques, etc.

QUÈ NO SÓN INVERSIONS?
o

Despeses de contractació de personal

o

Subvencions o ajuts

o

Concessions de beques



Ser competència de l’Ajuntament.



No ser plurianuals, és a dir, que no afectin a més d’un exercici pressupostari.



Ser inclusives socialment.



Anar acompanyades de les dades identificatives i de contacte del proposant, en les
edicions en que les propostes estiguin elaborades per la ciutadania.

ORGANS DEL PROCÉS
Comissió de seguiment
Es crearà una comissió de seguiment que s’encarregarà de revisar i validar des del disseny
inicial fins a cadascuna de les fases del procés.
Aquesta comissió estarà formada per representants polítics i tècnics de l’Ajuntament i per
representants de l’equip tècnic de l’empresa contractada per a donar suport al procés.
La seva funció principal serà, doncs, el seguiment del procés, intervenint en la seva definició,
organització i dinamització.

Comissió tècnica
També es crearà una comissió tècnica amb personal de diferents departaments municipals,
que serà l’encarregada de realitzar la validació de les propostes recollides.
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ESTRUCTURA DEL PROCÉS
L’estructura d’aquesta primera edició d’aprenentatge i pràctica del procés serà la següent::
1. Presentació i aprenentatge
1.1. Sessió informativa i pedagògica adreçada a tota la ciutadania
1.2. Difusió del procés
2. Votació popular
3. Retorn i avaluació

Presentació i aprenentatge
Aquesta fase ha de permetre donar a conèixer el procés, però també motivar una participació
de la ciutadania a través de l’aprenentatge.
Per dur-la a terme, es planteja:
1. La realització d’una sessió adreçada a tota la ciutadania que incorporarà dues parts
diferenciades:


Una part informativa sobre els objectius i fases del procés, així com entorn les
propostes que s’incorporen en aquesta edició elaborades per l’Ajuntament.



Una part pedagògica per tal que la ciutadania entengui i practiqui els criteris que
han de seguir les propostes, mitjançant l’exemple de les pròpies propostes que
s’incorporen en aquesta edició.

2. Difusió del procés i de les propostes que s’incorporen en el procés a través dels canals
de comunicació municipals, de forma àmplia i generalitzada entre tota la ciutadania.

Votació popular
En aquesta fase podran participar totes les persones empadronades al municipi majors de 16
anys a títol individual.
Cada persona haurà de votar un total de 3 propostes, considerant-se nul·les aquelles butlletes
que tinguin menys o més de 3 propostes marcades.
El procés de votació popular es podrà realitzar mitjançant dos canals:
1. Votació presencial a les dependències municipals.
2. Votació online a través de la plataforma habilitada a tal efecte i mitjançant verificació de
dades personals.
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Es recomana que a l’hora d’escollir les propostes a votar es tingui en compte les necessitats
que té el municipi i aquelles que poden aportar un benefici més global per a tota la ciutadania.
Les propostes finals es seleccionaran en base als vots obtinguts i al límit econòmic establert,
escollint-se, doncs, aquelles propostes, la suma de les quals sigui la més propera al límit
econòmic del procés, 90.000 €, sempre tenint en compte els vots obtinguts.

Retorn dels resultats del procés
Un cop realitzat l’escrutini, es realitzarà una sessió de presentació pública dels resultats de les
votacions, així com sobre la participació en el procés.
Finalment, es facilitarà la possibilitat de que qui ho desitgi pugui valorar com s’ha desenvolupat
el procés de Pressupostos Participatius per tal de tenir-ho en compte per a futures edicions.
Aquesta valoració ciutadana s’afegirà a la valoració que en facin la comissió de coordinació i la
comissió tècnica.

CALENDARI
1. Presentació i aprenentatge
1.1. Sessió informativa i pedagògica

13 novembre 2019

1.2. Difusió del procés

Novembre 2019

2. Votació popular

9 – 22 desembre 2019

3. Retorn resultats Pressupostos Participatius 2019

Gener 2020
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