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L’aposta municipal de l’Ajuntament d’Alcàsser per promoure la participació ciutadana
és una realitat clara a través del conjunt d’iniciatives que s’han desenvolupat com ara el foment
de l’associacionisme i la transparència.
Dins d’aquest marc i amb l’objectiu de donar un pas endavant pel que fa a la promoció
de la participació ciutadana, l’Ajuntament d’Alcàsser obri la possibilitat de que la ciutadania
participe activament en el procés de confecció del pressupost municipal, ja siga proposant
aquelles actuacions que considere prioritàries per a fer d’Alcàsser un millor municipi o, en la fase
posterior, votant les propostes que hagen resultat seleccionades d’entre totes les presentades
pels veïns i veïnes.
1. Qui pot participar?
> Per a proposar: qualsevol persona.
> Per a votar: tots els veïns i veïnes empadronats a Alcàsser, amb 16 anys complits.
3. Sobre què es participa?
sobre la participació ciutadana en el procés de confecció del pressupost municipal que s’ha
d’abordar, en el desenvolupament de dues línies de treball complementàries:
- INFORMAR a la ciutadania sobre què és el pressupost municipal, com s’elabora i quines són
les variables que actualment condicionen els comptes públics a Alcàsser.
- CONSULTAR als veïns i veïnes sobre les actuacions de la part del pressupost municipal
susceptible d’una major intervenció ciutadana, convidant-los a plantejar propostes i,
posteriorment, a votar aquelles actuacions que hagen estat finalment seleccionades.
4. Com s’estructura el projecte?
Per a aquesta 3ª Edició de Pressupostos Participatius es van a destinar 45000€. Per a realitzar
la proposta o propostes que es puguen realitzar fins a arribar a la xifra assenyalada. Així,
aquest projecte constarà de tres fases que es desenvoluparan de la següent manera:
FASE 1: RECOLLIDA DE PROPOSTES:
A l’objecte de facilitar la participació de totes les persones en el programa, es crea el portal
participa.alcasser.es, un formulari electrònic accessible des de qualsevol dispositiu (telèfon
mòbil, ordinador, tauleta, ...) amb accés a Internet on es pot obtenir informació del procés en
relació de propostes presentades, seleccionades i votades, bases generals del programa, ...) i, a
més, formar part activa del procés, proposant accions quan arriba la fase de recollida de
propostes i també elegint les propostes que es consideren prioritàries.
FASE 2: VALORACIÓ I SELECCIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTESD’ entre totes les propostes
rebudes, el personal tècnic municipal seleccionarà aquelles que compleixen els següents
requisits bàsics:
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- Que siguen accions competència de l’Ajuntament.
- Que es tracte d’inversions.
- Que no estiguen ja executades o que la seua execució no es trobe ja aprovada.
- Que resulten viables tècnicament i jurídicament.
- Que el seu cost estimat no siga superior a l’import disponible.
- Que es puguen desenvolupar dins d’un mateix exercici pressupostari.
Qualsevol veí o veïna podrà consultar el conjunt de les propostes presentades per la ciutadania,
així com també els motius per a la seua inclusió o no en el procés de votació.
FASE 3: VOTACIÓ I PUBLICACIÓ DE LES PROPOSTES SELECCIONADES:
El conjunt de propostes considerades viables seran sotmeses a votació pública per totes les
persones empadronades a Alcàsser i amb 16 anys complits. Es poden triar fins a un màxim de 3
accions que estimen prioritàries i la que resulte més votada serà inclosa per l’equip de govern
al pressupost municipal.
Tant el recompte final de la votació com els resultats obtinguts a les fases intermèdies
(recollida inicial de propostes i validació tècnica) seran objecte de la màxima transparència i es
facilitarà en tot moment la informació a través de la web de l’Ajuntament i altres mitjans de
comunicació oficials de l’Ajuntament d’Alcàsser.
7. DATES DEL PROJECTE
- PRESENTACIÓ DEL PROJECTE: dilluns 17 de maig 19h (centre social)
- FASE 1: (RECOLLIDA DE PROPOSTES): del 18 de maig fins al 29 de maig. Fins 14h
- FASE 2: VALORACIÓ TÈCNICA: Del 31 de maig al 11 De juny
- FASE 3: VOTACIÓ POPULAR: Del 15 juny al 30 de juny
- PUBLICACIÓ DE RESULTATS: 5 de juliol
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