Bases reguladores del procés participatiu per a l’execució
de la inversió de 92.000 euros de pressupost 2016
Introducció
L’Ajuntament de Vilassar de Mar, amb l’objectiu d’avançar cap a un nou
paradigma de govern obert que doni resposta a les demandes de canvi que
demanen els ciutadans i ciutadanes, s’enfronta al repte de transformar-se per
adaptar-se a aquesta nova realitat i poder així donar resposta a les necessitats
reals del municipi i de les persones que hi viuen.
Per això cal establir canals de comunicació i interacció estables amb la
ciutadania que facin possible un diàleg permanent amb les persones en la
definició i execució de les polítiques públiques, impulsant processos
participatius i eines tecnològiques que facilitin la implicació activa de la
ciutadania en la governança.
Els pressupostos participatius són un mecanisme que permet la participació
directa de la ciutadania en l’elaboració i execució dels pressupostos públics,
donant així resposta a les seves necessitats i interessos reals.
El govern municipal posa 92.000 euros (IVA inclòs) del pressupost municipal
vigent a disposició de la ciutadania per a què aquesta, mitjançant un
procediment de participació ciutadana, pugui decidir quin ha de ser el seu destí.
Els projectes que resultin millor valorats es licitaran durant l’any 2016.
Aquest és un projecte pilot i, per tant, aquestes bases només regularan el
procés participatiu de l’any 2016. Serà responsabilitat del Consistori, a patir del
treball i la valoració que es faci d’aquest primer procés pilot, plantejar els
projectes participatius al voltant del pressupost en els propers exercicis, tenint
present la possibilitat d’incorporar la ciutadania en totes les fases del procés.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 16 de juny de 2016, va aprovar la
creació de la comissió de Participació Ciutadana per a l’execució de
pressupostos d’inversions 2016, per import de 92.000 euros.
La composició de la comissió és
-

Presidenta: la regidora delegada de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, la senyora Raquel Zamora López.

-

Membres: un regidor o una regidora de cada grup municipal de
l’Ajuntament, que tindrà veu i vot. Cada membre de la comissió
comptarà amb un vot.

-

Secretari/ària, efectuarà les funcions un treballador/ora de l’Ajuntament.
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Les funcions de la Comissió són:
-

Elaborar i aprovar les bases que regiran el procés de participació

-

Determinar els projectes que es sotmetran al procediment de participació
ciutadana

-

Fer el seguiment del procés de participació, vetllar pel seu bon
funcionament, i aprovar la memòria final

D’acord amb aquestes funcions, l’objecte d’aquestes Bases és regular aquest
procés participatiu del pressupost 2016, que tindrà dues fases:
•

1a. fase: presentació i selecció de les propostes que aniran a participació
ciutadana

•

2a. fase: valoració de les propostes per part de la ciutadania i selecció
de les més valorades, que seran les que es licitaran al 2016, en funció
de la disponibilitat pressupostària (màxim disponible 92.000 euros, IVA
inclòs)

1. Primera Fase – PROPOSEM I SELECCIONEM
1.1. Presentació de propostes
1.1.1. Qui proposa?
Les propostes les faran els grups municipals representats a la Comissió de
Participació Pressupostos 2016, les entitats que constin al Registre Municipal
d’Entitats de Vilassar de Mar i ciutadans i ciutadanes a nivell individual.
1.1.2. Què es proposa?
Projectes d’inversió de competència municipal de qualsevol àmbit que no
superin els 50.000 euros (IVA inclòs).
Les inversions són “obres” , tant noves com de manteniment de les que ja hi
ha, per exemple millora de carrers o equipaments. A ,és d’obres, les inversions,
també poden ser “adquisicions permanents” de l’Ajuntament, com per exemple,
compres de vehicles, ordinadors, programes informàtics.
Les inversions per tant, no es refereixen a activitats (tallers, festes,
programes...) ni a serveis (més policia més educadors...), ni a subvencions.
Si el projecte d’inversió que es proposa implica un nou servei, caldrà que el
proposant presenti un Pla de viabilitat per al seu finançament.
Cal que siguin inversions que respectin el marc jurídic i legal vigent, que siguin
tècnicament viables, que estiguin en els límits econòmics fixats, que
prioritàriament tinguin impacte en el conjunt del municipi, que donin resposta a
una necessitat d’interès col·lectiu o comunitari, la comissió determinarà els
criteris de priorització, i que puguin ser licitats dins de l’exercici 2016.
La comprovació que els projectes reuneixen les condicions la realitzaran els
equips tècnics competents de l’Ajuntament, un cop s’hagin seleccionat les
propostes que aniran a participació ciutadana.
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El projecte que tècnicament sigui inviable o amb un pressupost d’execució
superior als 50.000 euros (IVA inclòs), serà desestimat.
1.1.3. Com es proposa?
Es farà una sessió informativa del procés per a les entitats i la ciutadania en
general, el 25 de juliol.
S’habilitarà un espai a la web municipal per difondre el el procés de participació
ciutadana i es farà difusió a través dels mitjans que es cregui convenient,
durant el període de presentació de projectes, és a dir, entre el 25 de juliol i el 5
de setembre.
Es podran presentar les propostes que es considerin sempre i quan cadascuna
de les propostes no superi els 50.000 euros (IVA inclòs).
La comissió de pressupostos participatius, a la vista del nombre de les de les
propostes presentades per cada grup municipal, entitat o persona, podrà
establir la limitació perquè només passi al procés de votació una de les
propostes presentada.
Les propostes es presentaran al registre general de l’Ajuntament de Vilassar de
Mar.
Cada projecte que es presenti haurà de dur un títol, una breu descripció i un
pressupost de realització orientatiu. A aquest efecte, es farà un formulari
específic que faciliti la presentació de les propostes.
1.1.4. Quan es proposa?
El termini per presentar les propostes finalitzarà el 5 de setembre de 2016, a
les 14 hores. S’annexa a aquestes bases un calendari de tot el procés.

1.2. Selecció de propostes que aniran a participació ciutadana
1.2.1. Qui escull les propostes?
Correspon a la Comissió decidir els projectes que entraran en el procés de
participació ciutadana. La pròpia comissió podrà establir els criteris de selecció
dels projectes proposats.
1.2.2. Com es seleccionen?
El 12 de setembre de 2016, a la sala de Plens, cada proposant farà la
presentació/exposició del projecte presentat. A continuació, la comissió es
reunirà i decidirà els projectes que aniran a participació ciutadana per
unanimitat.
En cas que no hi hagi unanimitat, cada membre de la comissió, amb dret a vot,
votarà quatre projectes, podent votar, com a màxim, un projecte dels que hagi
presentat el seu grup municipal. Cada membre de la comissió amb dret a vot
tindrà un vot.
La votació es farà per mail, enviant la votació al correu electrònic
participacio@vilassardemar.cat fins al 15 de setembre de 2016, a les 9 hores.
Les votacions dels projectes no serà anònima.
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Un cop triats els projectes s’ordenaran per ordre de vots obtinguts, s’escolliran
un màxim de 15 projectes. La resta de projectes quedaran en reserva. Es
procedirà a fer el procés de comprovació per part dels equips tècnics
competents de l’Ajuntament.
Si en la relació dels quinze projectes més votats hi ha projectes que no siguin
viables o que l’import dels quals sigui superior a 50.000 euros (IVA inclòs),
seran eliminats i s’incorporaran a la llista els projectes en reserva, per ordre de
vots obtinguts, fins a completar la llista de 15 projectes.
En cas que l’import dels 15 projectes seleccionats sigui inferior a 92.000 euros
(IVA inclòs), s’afegiran projectes fins a esgotar el pressupost.

2. Segona Fase – OPINEM I ESCOLLIM
2.1. Procés de presentació pública i difusió dels projectes
Entre el 17 de d’octubre i el 3 de novembre, es farà l’exposició pública dels
projectes, on es convidarà a les entitats i a la ciutadania en general.
Els projectes no identificaran la persona, entitat o grup municipal que l’hagi
proposat.
S’habilitarà un espai a la web municipal per difondre els projectes i el procés de
participació ciutadana, i es farà difusió a través dels mitjans que es cregui
convenient.
Igualment, l’exposició dels projectes es farà físicament de la forma que es
pugui donar la màxima difusió i que faciliti el coneixement i participació activa
de la ciutadania.

2.2. Procés de selecció de propostes per part de la ciutadania
2.2.1. Qui pot participar?
Poden donar la seva opinió tots els ciutadans i ciutadanes de Vilassar de Mar
majors de 16 anys. La manera d’acreditar que són de Vilassar de Mar serà
mitjançant qualsevol les documents oficials (DNI, NIE, passaport, carnet de
conduir) que acrediti la residència a Vilassar de Mar i, en el seu defecte, un
volant d’empadronament vigent.
També podran prendre part en el procés les entitats registrades al registre
municipal d’entitats.
2.2.2. Com es participa?
Cada persona podrà escollir les propostes a través d’una sola butlleta. Només
serà vàlid un vot per participant.
Aquesta butlleta inclourà totes les propostes i la persona haurà d’escollir 3
propostes en total. Qualsevol butlleta que contingui més o menys propostes
marcades de les que s’estableixen serà considerada nul·la.
El procés de selecció de propostes es farà presencialment al vestíbul de
l’Ajuntament o en els locals municipals que la comissió decideixi, per dipositar
la butlleta a l’urna que estarà disponible. S’haurà de presentar qualsevol
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original dels documents oficials (DNI, NIE, passaport, carnet de conduir) que
acrediti la residència a Vilassar de Mar, o en cas que en aquest no consti una
adreça de Vilassar de Mar, s’haurà d’acompanyar d’un volant
d’empadronament vigent.
Les entitats podran participar presentant a l’Ajuntament un sobre tancat amb un
certificat de l’acord de l’òrgan de govern de l’entitat on es facin constar els tres
projectes triats per l’entitat. Aquest sobre s’obrirà en el moment de fer el
recompte de vots.
2.2.3. Quan es participa?
El procés participatiu de selecció de propostes es durà a terme els dies
següents: divendres 4 de novembre, de 9 a 14 hores i de 17 a 20 hores,
dissabte 5 de novembre, de 17 a 20 hores i diumenge 6 de novembre, de 10 a
13 hores. Es procurarà que cada franja horària la ciutadania pugui tenir l’opció
de votar en un equipament municipal diferent.

2.3. Procés de recompte i selecció final de projectes
Un cop finalitzat el període de votacions, el mateix dia 6 de novembre, a partir
de les 13 hores, es farà el recompte en acte públic i es proclamaran els
projectes seleccionats. En cas que sigui necessari un desempat entre projectes
es farà per sorteig.
Els projectes s’ordenaran per odre de votacions rebudes de més a menys, i
s’aniran executant fins esgotar els 92.000 euros (IVA inclòs). En cas de sobrant
econòmic, la comissió es reunirà per decidir la destinació d’aquests diners.
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Annex: calendari del procés.

ACCIÓ

DATA

Reunió de la Comissió per consensuar 7 de juliol 2016, 20h
les bases
Reunió de la comissió si no hi ha acord 13 de juliol 2016
previ amb les bases: aprovar bases
definitives
Sessió informativa del procés a les 25 de juliol 2016, 19h
entitats i la població, en general, i inici de
presentació de propostes
Fi lliurament propostes

5 de setembre 2016 a les 14h

Enviament de les propostes a tots els 6 de setembre 2016
membres de la comissió
Presentació pública dels
presentats a la Sala Plens

projectes 12 de setembre 2016, 19h

Reunió de la comissió per arribar a un 12 de setembre de 2016
consens per escollir els projectes a
participació
Votació dels representants dels grups Abans del 15 de setembre 2016 a les 9h
municipals dels projectes presentats per
mail (no anònim)
Lliurament
tècnics

dels

projectes

votats

als 15 de setembre de 2016

Valoració de les propostes per part dels Fins 30 de setembre 2016
tècnics
Llista definitiva de projectes fins un 30 de setembre 2016
màxim de 15.
Preparació de campanya

De l’1 al 14 d’octubre

Campanya i difusió (presentació projectes Del 17 d’octubre al 3 de novembre
i data votació)
Votació presencial

divendres 4 de novembre, de 9 a 14
hores i de 17 a 20 hores, dissabte 5 de
novembre, de 17 a 20 hores i diumenge 6
de novembre, de 10 a 13 hores

Comunicació dels resultats i inici del 6 de novembre 2016, a partir de les 13
procés d’execució dels projectes
hores
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