Guia de participació dels Pressupostos Participatius per al 2018
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1. Informació general
1.1 Què són els pressupostos participatius?
L'Ajuntament de Dénia, a través de la Regidoria de Participació, convoca un
mecanisme de participació ciutadana que pretén posar a debat, identificar prioritats i
decidir determinades partides de despesa que corresponen al pressupost municipal del
pròxim 2018. A través d’aquesta eina participativa, una part dels fons destinats a les
inversions es destinarà a realitzar les propostes que presenten els veïns i veïnes de la
ciutat.
1.2 Què pretenen?
Els Pressupostos Participatius pretenen ajudar a potenciar la participació ciutadana,
entesa com a un instrument de corresponsabilitat en la presa de decisions municipals.
És alhora una fórmula de participació que complementa la democràcia representativa i
en la qual, participar, també significa decidir. Els objectius específics que es pretenen
obtenir són els següents:
• Fer possible la reflexió sobre les necessitats, identificar demandes i prioritzar-les en
el temps.
• Prendre decisions concretes, executables d’acord amb la viabilitat i el volum de
recursos disponibles de l’Ajuntament i fixar-ne els terminis d’execució
• Afavorir la participació i implicació directa del teixit associatiu i de la ciutadania no
associada.
1.3 Què es pot proposar?
Pots indicar propostes d'inversió per a millorar Dénia. Una inversió és bàsicament tot
allò que l'Ajuntament pot construir o adquirir i que la seua durada prevista és superior
a un any.
A títol d’exemples, es poden proposar inversions en mobiliari urbà, en millores
d’espais públics, millores o inversions en la via pública, en reformes urbanístiques o en
zones verdes.
Aquelles propostes de despesa que no puguen considerar-se inversions seran
valorades pels tècnics per a la seua possible inclusió i/o trasllat a la regidoria
corresponent.
1.4 Quines propostes busquem?
Busquem propostes que generen un impacte positiu en el municipi i preferiblement
que tinguen una visió global de la ciutat. Han de ser iniciatives concretes i valorables

econòmicament. Així mateix, han de ser inversions o actuacions gestionables pels
serveis municipals competents.
Les propostes hauran de complir les següents condicions:
1.
2.
3.
4.

Tenir visió de poble i generar impacte positiu al conjunt del territori municipal.
Donar resposta a una necessitat concreta.
Fer referència a àmbits i temes de competència municipal i
Ser coherents amb els valors, plans municipals aprovats així com amb els
objectius estratègics definits en anteriors processos participatius (Agenda 21
Local, EDUSI).
5. Garantir l’equilibri territorial i sectorial.
6. Ser viables tècnicament i juridiconormatiu (han de complir la normativa vigent
que les regule, segons la temàtica de la proposta)
7. Les despeses de manteniment que resulten de l’actuació proposada han de ser
sostenibles i assumibles econòmicament.
8. Han de ser iniciatives concretes i s’ha de poder establir un calendari o
programació en un espai de temps concret (amb un inici i final).
9. Han de ser propostes que puguen valorar-se econòmicament i que no tinguen
un cost superior al total destinat en el procés.
10. Han de ser propostes que no generen exclusió social i han d’afavorir en la
mesura del possible la diversitat de col·lectius.
11. Han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere i el màxim de
sostenibles possibles amb el medi ambient.
12. Les propostes que es presenten no poden ser actuacions que ja s’estiguen
duent a terme (sí que poden tractar-se de millores), ni despeses obligatòries
per part de l’Ajuntament, plans d’ajut ja existents o subvencions que
s’atorguen.
13. Es podran unir diverses propostes de naturalesa similar si l’equip tècnic ho
considera oportú, prèvia deliberació amb les parts proposants.
14. No poden referir-se a inversions ja previstes, ni que estiguen condicionades a
l’obtenció d’una subvenció o de finançament extern ni decisions de govern.
15. No poden referir-se a la realització d’actuacions que puguen suposar una
modificació o incompliment de les relacions contractuals que tinga
l’Ajuntament.
16. Tampoc són possibles les que es proposen en nom de l’Ajuntament o de les
seues àrees, en nom de l’equip de govern o partits polítics.

2. Primera fase: recollida de propostes i
validació tècnica
2.1 Recollida de propostes
La recollida de propostes s’allargarà durant tot octubre. Durant aquest mes
s'arreplegaran les propostes realitzades per la ciutadania. És convenient que les
propostes s'acompanyen d'una breu explicació i que siguen clares i concretes.

A més es realitzaran tallers participatius per barris, perquè els veïns i veïnes puguen
deliberar conjuntament quines són les seues principals necessitats i crear propostessolucions conjuntes.
Se celebrarà una sessió del Consell Veïnal perquè les seus membres aporten les seues
propostes.
Consulta el calendari de reunions
2.2 Qui pot fer propostes?
Qualsevol persona sense cap requisit d'edat, que tinga bones idees per a incorporar-les
als pressupostos municipals pot presentar les seues propostes i participar en aquesta
consulta.
Per a poder votar en la segona fase serà necessari tenir complits 16 anys i estar
empadronat a Dénia abans de l'1 de gener de 2017 o tindre una propietat al terme
municipal.
2.3 On puc presentar les meues propostes?




Presencialment en les reunions-tallers dels diferents barris. Consulta el
calendari
Per via telemàtica: en el Portal de Participació http://participadenia.es i per
correu electrònic a l’adreça pciutadana@ayto-denia.es.
Personalment, acudint a l’Espai de Participació de les Portelles, al carrer Pare
Pere 17 de 9:00 a 14:00

2.4 Quantes propostes puc presentar?
Les que vulgues; però per a una millor definició i claredat, utilitza un sol formulari per
proposta.
2.5 Fins a quin dia puc presentar les meues propostes?
Recollida de propostes: del 2 al 31 d'octubre.
Consulta el calendari de reunions de barri.
2.6 Ja he presentat la meua proposta, quin és el pas següent?
Una vegada s’arrepleguen totes les propostes, es valoraran i es triaran les que
passaran a la segona fase: la votació.
2.7 Qui du a terme la selecció? Amb quins criteris?
Un grup de tècnics de l'Ajuntament seleccionaran les propostes amb els criteris
indicats en el punt 1.4, que resumidament són:

1. S’afavoriran les inversions financerament sostenibles, que no impliquen un
manteniment implícit elevat de despeses.
2. Si la proposta porta implícit un servei o cost addicional i genera dependència,
s'haurà de valorar si es compta amb partida pressupostaria suficient per a
executar aquest cost addicional tant a l'exercici actual com a exercicis futurs
en els quals haja de mantenir-se aquesta despesa addicional o de gestió.
3. Es valoraran projectes de caràcter social, mediambiental i dinamitzadors de la
ciutadania.
4. Es valoraran les propostes que complixen les condicions anteriorment citades,
en el punt 1.4 Quines propostes busquem?
Quedaran excloses les propostes en què es donen les següents circumstàncies:
1. Les que incloguen contingut o propaganda de caràcter racista, sexista,
xenòfob, d'apologia del terrorisme, el feixisme o que atempten contra els drets
humans o la dignitat de les persones o dels animals.
2. Les que plantegen accions de discriminació.
3. Les que proposen accions no sostenibles o que comprometen les necessitats i
les possibilitats de desenvolupament de les generacions futures.
4. Les que empren un llenguatge ofensiu o insultant.
5. Les que tinguen una finalitat delictiva o que atempten contra la legislació
vigent en matèria de drets fonamentals i llibertats públiques.
6. Les de culte o pròpies d’una confessió religiosa.
Igualment:




La comissió tècnica exclourà les propostes que es consideren inviables per
criteris tècnics i econòmics.
En cas que els projectes resultants no arriben als diners estipulats per al procés,
l'Ajuntament es reserva el dret d’aprofitar la quantitat restant per integrar-ho
al pressupost municipal.
Si els projectes resultants superen el pressupost assignat a aquest procés,
s’intentarà adequar la proposta a la quantia fixada i es podrà estudiar la seua
ampliació a partir d’altres partides pressupostàries.

En tot cas:
Totes les propostes seran considerades i aquelles que puguen generar un impacte
positiu en la ciutat; però per algun dels criteris anteriors, no puguen ser admeses en
els pressupostos participatius, seran traslladades a les diferents regidories per a ser
estudiades i assumides en les seues respectives planificacions, objectius o estratègies.
2.8 On i quan es publicaran les propostes que passen a les votacions?
Els resultats de la selecció de propostes es publicaran, quan finalitze el termini de
presentació i després de la selecció, en el Portal de Participació
http://participadenia.es, en els taulers d'anuncis dels locals municipals, en els diferents
mitjans de comunicació local i en les xarxes socials.

3. Segona fase: votació de les propostes
seleccionades
Al mateix temps que es publiquen les propostes seleccionades es convocarà la
ciutadania a una fase de votació durant el termini que s'indique, que es publicarà
igualment en el Portal de Participació http://participadenia.es, en els taulers d'anuncis
dels locals municipals, en els diferents mitjans de comunicació local i en les xarxes
socials.
3.1 Qui pot votar?
Les persones majors de 16 anys empadronades a Dénia abans de l'1 de gener de 2017.
Els tècnics municipals comprovaran que es complixen aquestes dues condicions,
requisit necessari perquè el vot siga considerat vàlid.
Qualsevol persona major de 18 anys que malgrat que no hi estiga empadronada a
Dénia, tinga una propietat. Aquestes persones hauran de presentar el DNI, NIE o
Passaport i la fotocòpia del darrer rebut de l’IBI.
3.2 Puc votar més d'una vegada?
No! Només s'admet un vot per persona. Abans de comptar els vots es comprovarà
informàticament aquest extrem. Si es detecta que una persona ha votat més d'una
vegada, s'anul·laran totes les paperetes amb el mateix DNI.
3.3 On es realitzaran les votacions?


Per via telemàtica en http://participadenia.es



Personalment, acudint a l’Espai de Participació de les Portelles, al carrer Pare Pere
17 de 9:00 a 14:00

3.4 Quantes propostes es poden votar?
Els tècnics seran els encarregats, d'acord amb els criteris del punt 2.8, de determinar
les propostes que passen a la segona fase, i que apareixeran en la papereta i en el
Portal de Participació http://participadenia.es . D’aquestes, es podrà votar fins a un
màxim de 3 (vegeu els punts 3.1 i 3.2).
3.5 Fins a quin dia puc votar?

Període de votació de les propostes seleccionades: de l’11 al 17 de desembre.
Consulteu la informació i calendari actualitzat en http://participadenia.es per a possibles
canvis.
3.6 Ja he votat! I ara què?
Quan finalitze el període de votació es farà el recompte dels vots que ha rebut cada
proposta. Tenint en consideració els costos de les propostes, la disponibilitat
pressupostària, l'àmbit d'actuació i altres factors correctors, l'equip de govern inclourà
les iniciatives corresponents en la partida d'inversions del projecte de pressupostos
ordinaris de Dénia per a 2018. El nombre final de propostes que es duran a terme
dependrà en gran mesura de la inversió necessària. La Regidoria de Participació
Ciutadana informarà d'aquest extrem oportunament.
I tot açò haurà sigut possible gràcies a la teua participació. Enhorabona!
3.7 Publicació dels resultats
Els resultats de les votacions es publicaran en el Portal de Participació
http://participadenia.es, en els taulers d'anuncis dels locals municipals, en els diferents
mitjans de comunicació local i en les xarxes socials.
3.8 Quan veuré realitzades les propostes?
Una vegada el Ple de l'Ajuntament aprove els pressupostos, les regidories implicades
establiran el seu calendari d'actuacions. Periòdicament s'informarà de l'execució de les
propostes aprovades, que s'hauran de realitzar —o d’iniciar— l'any natural de 2018.

4. Encara tinc alguns dubtes...
Si després de consultar aquest document encara tens algun dubte, comprova la
informació detallada en el Portal de Participació http://participadenia.es, o envia la
teua consulta a través de l’adreça pciutadana@ayto-denia.es i et respondrem al més
prompte possible. També et podem ajudar en l’Espai de Participació Ciutadana de les
Portelles (c/ Pare Pere 17), tlf 96 646 70 72.

5. Agraïments i propostes de millora
Gràcies per participar en aquest procés d'elaboració dels pressupostos participatius,
on els ciutadans i ciutadanes de Dénia han pogut expressar en quines iniciatives volen
que es realitzen inversions.
Si desitges realitzar algun suggeriment de millora o comentar algun aspecte de tot
aquest procés envia un missatge a pciutadana@ayto-denia.es

