2022
GUIA I NORMATIVA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

1. INFORMACIÓ GENERAL.
1.1.

Què són els pressupostos participatius?

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, dins l’àrea d’acció cultural i altres polítiques per a
les persones, convoca un mecanisme de participació ciutadana que pretén posar a
debat, identificar prioritats i decidir on destinar part dels seus impostos que
recollirà el pressupost municipal de 2022. A través d’aquesta eina participativa, les
i els poblatans podran decidir on destinar un total de 50.000 €.

1.2.

Què pretenen?

Els Pressupostos Participatius pretenen ajudar a potenciar la participació
ciutadana, entesa com a un instrument de coresponsabilitat 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 prioritzarles 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.

2. PRIMERA FASE: PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.
2.1.

Què es pot proposar?

En aquesta nova edició, les i els poblatans podran proposar projectes de caràcter
social, mediambiental i dinamitzadors de la ciutadania (cursos de formació, tota
mena d’estudis, catalogacions, etc.) així com propostes d’inversió per a millorar la
Pobla Llarga (construccions o compres).
A títol d’exemples, es poden proposar inversions en mobiliari urbà, en millora
d’espais públics, inversions en la via pública, en reformes urbanístiques o en zones
verdes, cursos de formació per a certs sectors de la localitat, realització d’estudis
de viabilitat, o històrics.
Totes les propostes seran valorades pels tècnics per a la seua inclusió o rebuig si no
són viables tècnica i econòmicament.

2.2.

Quines propostes busquem?

Busquem propostes que generen un impacte positiu en el municipi i
preferiblement que tinguen una visió global de la Pobla Llarga. Han de ser
iniciatives concretes i valorables econòmicament.
Les propostes hauran de complir les següents condicions:
-

Tota aquella proposta que puga emmarcar-se dins del pressupost municipal.

-

Tenir visió de poble i generar impacte positiu al conjunt del territori municipal.

-

Fer referència a àmbits i temes de competència municipal, ser coherents amb
els valors i plans municipals.

-

Garantir l’equilibri territorial i sectorial.

-

Ser viables tècnicament i jurídic-normatiu (han de complir la normativa vigent
que les regule, segons la temàtica de la proposta).

-

Les despeses de manteniment que resulten de l’actuació proposada han de ser
sostenibles i assumibles econòmicament.

-

Han de ser propostes que no generen exclusió social i han d’afavorir en la
mesura del possible la diversitat de col·lectius.

-

Han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere.

-

Les propostes que es presenten no poden ser actuacions que s’estiguen duentse a terme, ni despeses futures obligatòries per part de l’Ajuntament, plans
d’ajut ja existents o subvencions que s’atorguen.

-

Es podran unir diverses propostes de naturalesa similar si l’equip tècnic ho
considera oportú, prèvia deliberació amb les parts proposants.

-

No poden referir-se a inversions ja previstes, ni que estiguen ja condicionades a
l’obtenció d’una subvenció o de finançament externs.

-

No poden referir-se a la realització d’actuacions que puguen suposar una
modificació o incompliment de les relacions contractuals que tinga
l’Ajuntament.

-

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 en nom de qualsevol dels grups
municipals existents hui dins els consistori.

2.3.

Recollida de propostes.

La recollida de propostes s’allargarà del 10 de maig fins al 30 de juny de 2021.
Durant aquest temps 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. En cas de no quedar clara, se’ls demanarà requeriments per a
què la proposta siga el més viable possible, així com concisa.
A més, es realitzaran tallers participatius en col·legis, on explicarem en que
consisteix aquesta activitat participativa.

2.4.

Qui pot fer propostes?

Qualsevol persona a partir de 16 anys empadronada a la Pobla Llarga, pot
presenta-les i participar en aquesta consulta. És necessari completar tots els
camps, en cas de no fer-se se li requeriran per a què queden registrades.

2.5.
-

On puc presentar les meues propostes?

Per via telemàtica: en el Portal de Participació de l’Ajuntament de la Pobla
Llarga

(http://consulta.lapoblallarga.es/ca) o per

correu electrònic a:

participacio@lapoblallarga.es (mirar annex 2).
-

Personalment, acudint a l’Espai de Participació Ciutadana de l’Ajuntament, de
dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h.

2.6.

Quantes propostes puc presentar?

Les que vulgues; però per a una millor definició i claredat, utilitza un sol formulari
per proposta.

2.7.

Fins quin dia puc presentar les meues propostes?

Recollida de propostes: del 10 de maig fins al 30 de juny de 2021.

3. SEGONA FASE: VALORACIÓ TÈCNICA:
3.1.

Ja he presentat la meua proposta, quin és el pas següent?

Una vegada s’arrepleguen les propostes, es valoraran i es triaran les que passaran a
la següent fase: la valoració tècnica.

3.2.

Qui du a terme la selecció? Amb quins criteris?

El grup de tècnics de l’Ajuntament seleccionaran les propostes amb els criteris
indicats en el punt 2.2. que resumidament són:


S’afavoriran les inversions financerament sostenibles, que no impliquen un
manteniment implícit elevat de despeses.



Si la proposta porta implícit un servei o cost addicional i genera
dependència, s’haurà de valorar si es compta amb partida pressupostària
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.



Es valoraran projectes de caràcter social, mediambiental i dinamitzadors de
la ciutadania.



Es valoraran propostes que compleixen les condicions anteriorment citades
en el punt 2.2.

Quedaran excloses les propostes en què es donen les següents circumstàncies:


Les que inclouen 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.



Les que plantegen accions de discriminació.



Les que proposen accions no sostenibles o que comprometen les
necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions
futures.



Les que empren un llenguatge ofensiu o insultant.



Les que tinguen una finalitat delictiva o que atempten contra la legislació
vigent en matèria de drets fonamentals i llibertats publiques.



Les de culte o pròpies d’una confessió religiosa.

Igualment:


La comissió tècnica exclourà les 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 una segona fase.

En tot cas, totes les propostes seran considerades i aquelles que poden generar un
impacte positiu de la Pobla Llarga; però en alguns 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.

3.3.

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, en els taulers
d’anuncis dels locals municipal i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

4. TERCERA FASE: VOTACIÓ DE LES PROPOSTES SELECCIONADES:
4.1.

Qui pot votar?

Les persones majors de 16 anys empadronades a la Pobla Llarga abans de l’1 de
setembre de 2021. Els tècnics municipals comprovaran que es compleixen aquestes
dues condicions, requisit necessari perquè el vot siga considerat vàlid.
4.2.

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.

4.3.
-

On es realitzaran les votacions?

Per via telemàtica: en el Portal de Participació de l’Ajuntament de la Pobla
Llarga (http://consulta.lapoblallarga.es/ca), i per correu electrònic a l’adreça
participacio@lapoblallarga.es.

-

Personalment, acudint a l’Espai de Participació Ciutadana de l’Ajuntament, de
dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h.

4.4.

Quantes propostes es poden votar?

Els tècnics seran els encarregats, d’acord amb els criteris del punt 3.3 de
determinar les propostes que passen a la segona fase, i que apareixeran en la
papereta i en el Portal de Participació.

La forma de votació serà molt senzilla, podrem elegir quines són les nostres 3
propostes preferides, i les més votades seran les que es duran a terme, fins esgotar
el pressupost (50.000€). A més, si després d’informar-te de totes les propostes,
consideres que cap d’elles és positiva per a la població podràs votar “No, preferisc
que els diners es destinen a altres partides”.

4.5.

Fins a quin dia puc votar?

Període de votació de les propostes seleccionades: des de l’1 fins el 31 d’octubre d
2021.

4.6.

Ja he votat! I ara què?

Quan finalitze el període de votació es farà 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 corresponent del projecte de
pressupostos ordinaris de la Pobla Llarga per a 2022. El nombre final de propostes
que es duran a terme dependrà en gran mesura de la inversió necessària.
L’ajuntament informarà d’aquest extrem oportunament.

4.7.

Publicació dels resultats

Els resultats de les votacions es publicaran en el Portal de Participació, en els
taulers d’anuncis dels locals municipals i a les nostres xarxes socials.

4.8.

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 iniciar) l’any
natural de 2022.

Annex 1: Calendari d’actuació.
Annex 2: Com presentar la meua proposta.

