Bases Procés Participatiu
1. Objecte i Motivació
El pressupost participatiu és una eina de participació ciutadana que té com objectiu acostar als ciutadans
amb les decisions municipals. A través d’aquesta eina, els vilatans de Santa Oliva podran proposar,
valorar i decidir sobre el destí d’una part dels recursos municipals. Aquest 2018 és el primer any que es
durà a terme el Procés participatiu, el Consistori obre als ciutadans de Santa Oliva un procés on poden
presentar propostes i decidir i votar el destí de 12.000 euros de la partida d’inversions del Pressupost
municipal de 2018.
Per tant és una oportunitat per què el ciutadà utilitzi el seu poder democràtic per traspassar la barrera
de l’opinió i poder decidir directament que creu que necessita el seu Poble. Per altra banda, tot i estar
actualment amb una societat de la comunicació global , de ben segur que el procés participatiu dota
d’una informació directe, democràtica i poder menys esbiaixada , sobre el què el ciutadà vol invertir els
recursos municipal.
Aquest primer pas, permetrà establir unes bases per posteriorment poder ampliar aquesta participació
ciutadana.
L’estructura dels Pressupostos Participatius de Santa Oliva 2018, pretén seguir una manera clara senzilla,
mitjançant el procediment guiat de Pressupostos Participatius, potser més adequat per a municipis de
menys de 20.000 habitants,


Sessió Informativa



Elaboració i Presentació de Propostes



Selecció de Propostes adequades tècnicament i econòmicament



Votació Final



Presentació de les Proposta/es guanyadores



Execució de les Propostes Guanyadores
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2. Marc Jurídic
El règim jurídic d’aplicació és el que deriva dels articles 69 i 70 bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i, del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, entre d’altres

3. Condicions de les Propostes
L’ajuntament de Santa Oliva, mitjançant l’aplicació Pressupostària de Pressupostos participatius preveu
que el vilatà disposi de 12.000€ del Pressupost Municipal. Aquests 12.000€ es distribuiran en funció de
3 zones, amb un import específic per cada zona.
El criteri que s’ha tingut en compte en major pes, per decidir la distribució d’imports, ha estat sobretot
la població de cada zona. La raó per la qual es distribueix en 3 zones és per intentar adequar i apropar
més el resultat de les propostes i de la inversió final amb la participació. D’aquesta manera els
pressupostos participatius s’acosten més al destinatari (Població).
La distribució de zones, s´ha adequat en funció dels 3 nuclis diferenciats de Santa Oliva. La distribució
final ha quedat de la següent manera,
Santa Oliva- Nucli - Import destinat 4.500€
Santa Oliva – Pedreres – Import destinat 5.000€
Santa Oliva – Sant Jordi –Import Destinat 2.500€

Les propostes, per tal que siguin vàlides, han de seguir els següents criteris:
o

Que siguin actuacions de competència Municipal

o

No superar l’import assignat a cadascuna de les zones

o

Que siguin actuacions sostenibles, per tant que no posin en dubte del futur econòmic de
l’Ajuntament.

o

Respectuoses amb criteris d’inclusió social, equitat i Drets Humans.

o

Donar resposta a una necessitat concreta

o

No incomplir cap normativa vigent

o

Que es presentin en temps i forma adequada.

o

Que siguin viables tècnicament.
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4. Òrgans Representatius del Procés Participatiu
Els òrgans que vehicularan el procés de Pressupostos Participats seran els següents:





Comissió política
Comissió de coordinació
Comissió tècnica
Comissió de Transparència

 Comissió política
L’equip de govern serà l’encarregat de definir i validar les bases del procés, és a dir aquest document, i
de compartir-lo amb la resta de consistori. La seva funció serà vetllar pel funcionament adequat del
procés i analitzar-ne l'execució i fer una posterior valoració del procés per tal de millorar-lo en futures
edicions.
 Comissió de coordinació
Es crearà una comissió de coordinació que s’encarregarà de definir i validar des del disseny inicial fins
a cadascuna de les fases del procés.
Aquesta comissió estarà formada per representants polítics, tècnics i treballadors de l’Ajuntament.
La seva funció principal serà, doncs, el seguiment operatiu del procés, intervenint en la seva definició,
organització i dinamització.
 Comissió tècnica
Formada per personal tècnic de les àrees de l’ajuntament relacionades amb les temàtiques de les
propostes. És l’encarregada d’avaluar la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica dels projectes presentats
per la ciutadania a partir dels criteris definits. Segons les propostes que es traslladin a valoració,
s’incorporà personal tècnic d’altres àrees de l’ajuntament.
 Comissió de transparència (voluntària)
Es formarà per totes aquelles persones, representants d’associacions o simplement ciutadans que hi
vulguin formar part, per tal de vetllar i estar presents en els processos de selecció, votació o obertura de
resultats. Voluntàriament, amb l’únic requisit d’ estar empadronat a Santa Oliva abans del 28 de juny del
2018 i que sol·liciti la seva inscripció prèviament a la finalització del període de presentació de projectes
(20 de Juliol de 2018). Podrà estar limitada en funció del nombre de Persones inscrites, de totes maneres,
el dia d’obertura de resultats serà un acte públic per la màxima assistència i transparència del acte.
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5. Estructura del Procés
El Pressupost Participatiu s’estructura en tres grans blocs :
1. Presentació de propostes per part de la ciutadania
2. Valoració de les propostes
3. Votació de les propostes per part de la ciutadania

6.Fases
Dins l’estructura d’aquests 3 blocs, podem definir quines seran les fases que el regiran,
Fases,
1. Definició i presentació del procés de Pressupostos
2. Presentació de propostes
3. Validació i filtratge tècnic de les propostes
4. Votació dels projectes
5. Obertura d’Urnes i Avaluació dels resultats
6. Publicació de Resultats Execució dels projectes i seguiment

6.1 Presentació pública
Es durà a terme una campanya de comunicació amb l’objectiu de fer arribar el procés al conjunt de la
ciutadania, facilitant la seva comprensió i motivant la seva participació en el procés.
6.2 Propostes
En aquesta fase qualssevol ciutadà a partir dels 16 anys i empadronat a Santa Oliva o Entitat inscrita
al Registre Municipal representada, podrà presentar fins a 3 propostes com a màxim dins la seva zona.
Els veïns interessats a participar de manera activa al procés podran fer arribar les seves propostes
mitjançant formulari que s’adjunta a l’annex 1 de les presents bases al Ajuntament de Santa Oliva en
horari d’atenció al ciutadà, De Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 i Dimarts i Dijous de 18:00 a 20:00.
També podrà fer la seva proposta per l’espai reservat a la WEB adjuntant la Proposta firmada i amb
les dades obligatòries.
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No s’acceptaran propostes enviades per correu electrònic, WhatsApp ni demés mitjans no reglats en el
present document de bases. Les propostes hauran d’anar acompanyades de mínim les següent dades,
Dades Obligatòries





Identificació de la persona o entitat proponent (nom i cognoms/nom entitat; DNI o CIF, adreça
i correu electrònic).
Descripció de la proposta, de forma clara i detallada.
Motivació i defensa de la proposta, amb una referència a les finalitats i efectes que es pretén
aconseguir.
La ZONA : Haurà de ser una de les 3 possibles, Nucli, les Pedreres o Sant Jordi.

Dades Opcionals i aconsellables



Cost aproximat de l’actuació:
Annexos de Documents de Pressupostos, factures, fotos, etc.

Les propostes s’han de presentar en el termini establert en aquestes Bases. Del 5 de Juliol de 2018 fins al
17 d’ Agost de 2018.
No podran Presentar cap proposta ni l’Ajuntament com Entitat Jurídica ni cap dels components de l’equip
de Govern actual com a persona Física.
Totes les persones i entitats que presentin propostes seran informats dels resultats de les votacions.
6.3 Validació i filtratge tècnic de les propostes
Un cop finalitzat el període de recollida de propostes, la Comissió Tècnica haurà de estudiar totes les
propostes per tal de que s’adeqüin als criteris esmentats en el punt 3. Un cop seleccionats aquells
projectes viables, segons els criteris i amb les dades mínimes Obligatòries, s’elaborarà una llista de
projectes per cada Zona per a la Posterior Votació. Aquesta llista contindrà coma mínim, el Títol i/o
l’explicació bàsica del Projecte i el cost Aproximat del projecte. La comissió tècnica elaborarà la llista com
a molt tard el 19 de Setembre de 2018.
Les propostes podran ser unificades, si la valoració tècnica ho considera oportú.
El fet que una proposta no sigui acceptada no significa que no tingui una utilitat o que no pugui ser
estudiada. Totes les propostes poder servir com a indicadors de les demandes i necessitats de la
ciutadania per tal de fer una diagnosi de la ciutat i avaluar les accions ja empreses.
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6.4. Votacions
Durant el temps que determini la convocatòria del present any 2018, tots aquells ciutadans empadronats
a Santa Oliva en el moment de amb anterioritat al 28 de Juny de 2018 i amb 16 anys o més anys fets el
dia de les votacions, podran exercir el seu dret a vot a través de les paperetes i urnes especialment
col·locades en 3 zones.
Zona Nucli- Al Ajuntament de Santa Oliva -De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i Dimarts i Dijous de
18:00 a 20:00.
Zona Les Pedreres : Centre cívic de les Pedreres de Dilluns a Divendres de 16:00 a 20:00.
Zona Sant Jordi: Centre Cívic de Sant Jordi de de Dilluns a Divendres de 16:00 a 20:00.
Podreu trobar les Paperetes a la majoria d’establiments de Santa Oliva, al Ajuntament i Centres cívics i a
la web un cop seleccionats el projectes definitius.
La data prevista per fer les votacions serà del 25 de Setembre al 7 d’Octubre de 2018.
6.5. Mètode de Votació
Cada papereta de vot reflectirà totes les propostes que hagin superat el procés de filtratge per cadascuna
de les 3 zones. Cada vilatà que decideixi exercir el seu dret a vot pot triar tres de les propostes allí
recollides. En el supòsit que el nombre total de propostes no fos superior a tres, només es podrà escollir
una proposta de les allí recollides.
Les 3 proposta que es podran escollir s´hauran d’ordenar de major a menor puntuació,
3 punts per la millor proposta
2 punts per la segona millor proposta
1 punt per la tercera millor proposta
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Les propostes finals se seleccionaran d’acord amb els vots obtinguts i als límits establerts, fent les
combinacions necessàries per a arribar a la partides determinades per a cadascun dels processos ( Nucli4.500€ / Les Pedreres 5.000€/ Sant Jordi 2.500€. Així doncs, s’escolliran aquelles propostes, la suma de les
quals sigui la més propera al límit econòmic del procés, sempre tenint en compte els vots obtinguts.
6.6

Retorn a la ciutadania

Un cop realitzat l’escrutini, es realitzarà una sessió informativa sobre els resultats de les votacions, així
com sobre la participació en el procés.
Finalment, es facilitarà la possibilitat 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 s’afegirà
a la valoració que en facin la comissió de coordinació i la comissió tècnica.

RESUM CALENDARI PARTICIPACIÓ

Disposició Final
Les presents bases només tindran vigència durant tot el procés de pressupost participatiu de l’anualitat
corresponent al 2018. Qualsevol eventualitat no recollida de manera explícita ni implícita en les presents
bases i que no puguin ser resoltes mitjançant l’aplicació de normativa de rang superior seran objecte de
resolució expressa per part de l’Ajuntament de Santa Oliva. Alguna de les dates podrà ser modificada per
tal d’afavorir el bon funcionament del procés.

7

Annex 1
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