PROTOCOL QUE REGEIX EL
PROCÉS DE PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS DE LA SELVA
DEL CAMP 2019
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MOVITACIÓ
Amb l’afany de seguir fomentant la participació de la ciutadania en la gestió municipal, es vol
donar continuïtat al procés de Pressupostos Participatius engegat al 2018, obrint una nova
edició per tal que tots els veïns i veïnes de la Selva del Camp puguem decidir a quin projecte
d’inversió es destinaran fins a 50.000 euros dels Pressupostos Municipals del 2019.
Tens una idea?
Explica-la i ajuda’ns a fer la Selva de demà.
Tu decideixes!

CRITERIS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU DE LA SELVA
DEL CAMP 2019
Per aquest procés, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania 50.000 € del pressupost
municipal, concretament del capítol d’inversions, per tal que decideixi en quines actuacions
s’han d’invertir.
Els criteris que han de complir les propostes d’actuació presentades per la ciutadania per poder
incloure’s en el procés són els següents:
1. Que siguin legals.
2. Que facin referència a competències directes i assumides per l’Ajuntament.
3. Amb un cost no superior a 50.000 €.
4. Que sigui concretes i avaluables econòmicament.
5. Que faci referència a inversions i es pugui incloure en aquesta partida del pressupost
municipal. I, per tant, que no faci referència a cap de les altres partides del pressupost
municipal.
6. Que s’ajustin a la normativa jurídica vigent.
7. Que no plantegin accions insostenibles, és a dir, que no comportin despeses de
manteniment futures no assumibles ni contractació de nou personal.
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8. Que no plantegin accions d’exclusió social.
9. Que siguin d’interès general i de gaudi per a tota la població.
10. Que vagin acompanyades de les dades identificatives de la persona que les realitza
(nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic, si se’n disposa), per tal de poder
aclarir possibles dubtes.

ORGANS REPRESENTATIUS
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 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 operatiu del procés, intervenint en la seva
definició, organització i dinamització.
També es crearà una comissió tècnica amb personal de diferents departaments municipals,
que serà l’encarregada de realitzar la validació de les propostes recollides.

FASES DEL PROCÉS
1. Inici del procés
Es realitzarà una difusió àmplia del procés, dels seus objectius i de les fases que el formen, per
tal de donar-lo a conèixer a tota la ciutadania.
Per a la difusió s’utilitzaran tots els mitjans informatius municipals disponibles.
També es dissenyarà i realitzarà una sessió de presentació i elaboració de propostes oberta a
tota la població amb la participació de representants municipals i la dinamització i moderació
del personal tècnic de participació adscrit al projecte.
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2. En què invertim?
A banda de les propostes elaborades durant l’anterior sessió de presentació del procés, també
s’habilitarà un formulari en paper i telemàtic per tal que la ciutadania que no hagi tingut
l’oportunitat d’assistir a la sessió, pugui aportar també les seves propostes.
Aquest formulari estarà disponible als equipaments municipals i al web de l’Ajuntament. La
presentació del formulari en paper haurà de realitzar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. També
s’enviarà a totes les llars del municipi.
Cada ciutadà i ciutadana podrà presentar un màxim de 2 propostes el més clares i concretes
possible.
Paral·lelament, es realitzaran sessions de debat i d’elaboració de propostes amb col·lectius
específics de ciutadania (joves, gent gran, dones...), per tal de fomentar la creació de propostes
compartides i de motivar una major participació en el procés.
La comissió de coordinació realitzarà una primera depuració de les propostes recollides.

3. Validació tècnica de les propostes
Una comissió de personal tècnic municipal realitzarà la valoració tècnica i econòmica de les
propostes recollides.
Una vegada valorades, es publicarà al web municipal els resultats de la validació de totes les
propostes, així com també s’informarà específicament a les persones que les hagin presentat.

4. Votem
Tota la població de 16 anys o més empadronada al municipi tindrà l’oportunitat de votar les
propostes, segons criteris d’urgència i expectatives futures del municipi, mitjançant un procés
de votació popular.
Es distribuirà una butlleta de votacions amb les propostes vàlides per tota la població.
Paral·lelament, també es farà una difusió àmplia d’aquesta fase del procés i de les propostes a
votar.
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Cadascun dels ciutadans i ciutadanes podran votar un màxim de 5 propostes del formulari.
La votació efectiva es podrà realitzar a l’Ajuntament, presentant el DNI o NIE.
Les propostes finals es seleccionaran en base als vots obtinguts i als límits establerts, fent les
combinacions necessàries per tal d’arribar a la partida determinada per al procés de 50.000€.
Així doncs, s’escolliran aquelles propostes, la suma de les quals sigui la més propera al límit
econòmic del procés, 50.000€, sempre tenint en compte els vots obtinguts.

5. Tancament i avaluació del procés
Es realitzarà una sessió de retorn dels resultats obtinguts durant el procés, que anirà
acompanyada d’un procés de difusió a través dels canals que la comissió de coordinació
determini.
La comissió de coordinació elaborarà un informe d’avaluació del procés que servirà com a eina
de millora de la futura continuïtat del Pressupost Participatiu al municipi.

ESTRUCTURA DEL PROCÉS
INCLOUREM L’ESQUEMA FINAL QUE APAREGUI AL TRÍPTIC

CALENDARI DEL PROCÉS
Fase 1: Inici del procés
Disseny general

Abril 2017

Sessió de presentació i elaboració de propostes

11 de maig de 2018

Fase 2: En què invertim?
Presentació de propostes mitjançant el formulari

14 de maig a 10 de juny de

2018
Sessions amb col·lectius específics

Maig – juny 2018
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Fase 3: Validació de les propostes
Valoració tècnica i econòmica

Juliol – Agost - Setembre 2018

Fase 4: Votem
Votació popular

27 octubre–4 novembre 2018

Fase 5: Tancament i avaluació del procés
Sessió retorn

9 Novembre 2018
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