PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS 2018
BASES

1. Introducció
1.1 El pressupost participatiu 2018
El pressupost participatiu és un mecanisme de participació ciutadana en la gestió dels recursos de
l'Ajuntament, mitjançant el qual els ciutadans podran proposar i decidir la destinació de part
d'aquests recursos.
El Pressupost Participatiu té com a objectiu la participació directa de la ciutadania en el procés de
gestió de recursos de l'Ajuntament de Sant Lluís, de manera que podrà establir les seves
demandes i preocupacions en matèria d'inversions i incloure-les en el pressupost anual del
municipi.
1.2 Bases del Pressupost Participatiu 2018
Són el document que serveix per establir les regles del procés del Pressupost Participatiu per a
l’any 2017 en cadascuna de les fases que componen aquest procés.
Aquestes bases estaran obertes a modificacions anuals que han de recollir l'evolució del
Pressupost Participatiu i regula les millores que es puguin incorporar al procés.

2. Actors del procés
El procés estarà obert a tota la ciutadania censada al municipi de Sant Lluís, major de 16 anys,
sense cap tipus de restricció. Podran prendre part en el pressupost participatiu, en la realització de
propostes, assistir a les reunions participatives i votar les propostes.
2.1 El Comitè Avaluador
El Comitè Avaluador el compon personal de l'Ajuntament de Sant Lluís, de les àrees de serveis
tècnics, jurídics i econòmics, designats per l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Lluís, així
com regidors tant de l’equip de govern com de l'oposició.
En cas necessari es podrà disposar d'ajuda externa experta a petició del conjunt del Comitè
Avaluador.
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El Comitè Avaluador tindrà com a finalitat examinar l'aplicabilitat i la viabilitat de les propostes
inicials, segons els següents criteris:
-

Viabilitat tècnica: la proposta es pot realitzar i respecta la normativa vigent.

-

Viabilitat econòmica: la proposta està dins de les competències i pressupost assignat.

-

Viabilitat jurídica: la proposta està dins de les competències de l'Ajuntament de Sant Lluís i
és realitzable legalment.

El Comitè Avaluador serà l'encarregat de fer la preselecció de les propostes, que seran exposades
a la reunió participativa on es justificaran, a petició dels assistents, les decisions preses

3. Quantia del Pressupost Participatiu
L'Ajuntament de Sant Lluís destinarà una partida de 100.000 € en els Pressupostos Municipals
de 2018.
Cal indicar que, en el cas que un o diversos projectes proposats siguin considerats per l'equip de
govern d'especial interès pel seu caràcter mediambiental o social, se seleccionaran amb la fínalitat
d'incloure'ls en el Pressupost Municipal com a inversió per a l'any 2018, sense que la seva quantia
repercuteixi en la dels pressupostos participatius.

4. Les propostes
Cada ciutadà major de 16 anys, ampadronat a Sant Lluís podrà presentar fins a tres propostes.
4.1. Presentació de propostes
La presentació de propostes es podrà realitzar de forma presencial (al SAC amb registre
d'entrada) o a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Lluís.
L'Ajuntament de Sant Lluís proporcionarà un formulari en el que s'exposaran la proposta
presentada:
-

Únicament tindran validesa aquelles propostes que es presentin en el formulari original.

-

Les propostes es podran presentar de les següents maneres:
o

Emplenant el formulari habilitat a la pàgina web.

o

Descarregant el PDF penjat a la pàgina web i lliurant-lo al SAC un cop emplenat.

o

Recollint el formulari imprès al SAC i lliurant-lo, allà mateix, un cop emplenat.
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El període per presentar les propostes serà del 23 d'octubre al 12 de novembre (ambdós
inclosos)
4.2. Condicions de les propostes
Perquè una proposta pugui ser tinguda en compte en el procés de preselecció pel Comitè
Avaluador, haurà de complir els següents requisits:
-

Referir-se a una inversió nova, o bé a obres de manteniment i reparació de les
actuals.També es poden presentar propostes referides a adquisicions ja siguin de material
(mobiliari urbà, ordinadors, fonts...) o d’edificis/espais.

-

Ser tècnicament viable.

-

Tenir interès general, no individual.

-

Tenir un caràcter concret, determinat i avaluable econòmicament.

-

Definir la seva ubicació i àmbit territorial, i aquest serà de titularitat municipal.

-

Ser de competència i aplicació municipal i complir amb aquest reglament.

-

No superar els 25.000€

4.3. Contingut i presentació de les propostes
Totes les propostes hauran de contenir com a mínim la següent informació:
-

Identificació de la persona (nom i llinatges; DNI o NIE; adreça postal i correu electrònic)

-

Descripció de la proposta, de forma clara i detallada

-

Pressupost estimat

-

Motivació i defensa de la proposta, amb una referència a les finalitats i efectes que es
pretenguin aconseguir, entre els quals:
o

La població susceptible de ser beneficiària dels efectes de la proposta.

o

L'afavoriment de la inclusió social i la deducció de la desigualtat (de gènere, renda,
ètnia, diversitat funcional …).

o

El desenvolupament cultural.

o

El desenvolupament sostenible i el medi ambient.

o

El foment del teixit associatiu i la participació ciutadana.

o

Que suposi una innovació en el territori.

o Altres que es pretenguin aconseguir.
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4.4. Publicitat dels pressuposts participatius i propostes preseleccionades
L'Ajuntament de Sant Lluís donarà publicitat al procés de pressupostos participatius municipals, a
través de la web o amb la publicació de cartelleria i/o díptics que donin difusió a tot el procés.
Una vegada preseleccionades les propostes inicials, és publicaran a la web de l'Ajuntament de
Sant Lluís i s'exposaran en el tauler de l’Ajuntament, on romandran fins a la fi del termini de
votació.

5. Exercici del vot
Tota la ciutadania censada en el municipi de Sant Lluís major de 16 anys que així ho desitgi,
podrà emetre el seu vot en el procés d'elecció de propostes.
Es podrà emetre el vot únicament a través de la pàgina web municipal. Durant el procés de
votació s'habilitarà un enllaç a la web per exercir el vot de les propostes seleccionades. Així
mateix s’habilitarà un ordinador al SAC municipal per a totes aquelles persones que no disposin
d’ordinador o connexió a internet
Cada votant podrà triar fins a 3 propostes. El vot serà individual i intransferible.
El procés de votació serà entre els dies 11 i 17 de desembre (ambdós inclosos).

6. Publicació de resultats i execució de projectes
Un cop finalitzat el termini de votacions, les propostes s’ordenaran per nombre de vots. El resultat
final
serà
publicat
a
la
web
municipal
i
en
el
tauler
d’anuncis.
Els
resultats
obtinguts
en
la
votació
tindran
caràcter
vinculant.
S'establirà, per nombre de vots obtinguts, la prioritat d'actuació dels projectes. S'executaran els
projectes més votats fins a esgotar l’aplicació pressupostària dels pressuposts participatius.
Els projectes seleccionats per la ciutadania de Sant Lluís seran executats durant l’exercici 2018.

7. Vigència de les bases
Les bases seran aplicables des de la seva publicació fins que finalitzi el procés de votació i
inclusió de projectes seleccionats al Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Sant Lluís per a
l'any 2018.
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