INSTRUCCIONS 2018 PRESSUPOST PARTICIPATIU decideiXàtiva
Els Pressupostos Participatius són una eina de participació i gestió de la
ciutat, mitjançant la qual els ciutadans i les ciutadanes poden proposar i
decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals. Els
Pressupostos Participatius se sustenten en principis com la democràcia
directa i la deliberació, a través de les quals la ciutadania exerceix el seu
dret a participar en el disseny, la implementació i el seguiment de les
polítiques municipals. En aquest sentit, els Pressupostos Participatius són
també un dels millors instruments de planificació de les polítiques locals
des d'una òptica participativa, doncs promouen:
 La

creació

de

capacitats

col·lectives

per

a

la

gestió

del

desenvolupament local.
 Una ciutadania protagonista i activa en els esdeveniments del municipi.
 La millora de les condicions de vida de la població.
1. L'Objecte
L'objecte d'aquesta guia és regular el Procés de Pressupost Participatiu
de 2018.
El procés de pressupost participatiu haurà de garantir els següents
principis bàsics:
✔ Democràcia Participativa i deliberativa.
✔ Desicions preses durant el procés seran vinculants.
✔ Amb un sistema de seguiment i control social.
2. De l'Autoalimentació a l'Autodinamització.
Els processos participatius han de ser processos dinàmics, que estaran
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en constant revisió, i com a tals s'han d' autoreglamentar per part de la
ciutadania i grups implicats. Es constituirà un Grup Motor de composició
lliure i voluntària que conjuntament amb la Regidoria de Participació
Ciutadana faran les propostes de modificació i millora d'aquest reglament
per a la seua aplicació al següent procés de pressupostos participatius i
hauran de reflectir:
• Sistema i mecanismes per a dur a terme el procés.
• Sistema d'elecció i presa de desicions.
• Tot allò necessari per al correcte funcionament del procés.
3. De la participació
La participació en el procés dels pressupostos participatius, excepte la
votació, correspon a totes les persones empadronades des de l'1 de
gener de 2018 o que treballen a Xàtiva.
La participació en la votació final correspondrà a les persones majors de
16 anys empadronades a Xàtiva des de l'1 de gener de 2018.
Per als processos específics de participació infantil es crearà el seu propi
mecanisme, sent coordinat des de la Regidoria de Participació Ciutadana
i/o el grup motor o ciutadà creat per a tal fí.
4. Estructura del Procés
El procés contempla tres moments centrals que seran:
– Elaboració de propostes des de la ciutadania a títol individual o
col·lectiu.
– Debat, elaboració i validació col·lectiva de propostes.
– Votació per part de tota la ciutadania
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I serà organitzat segons les següents fases:
Fase 0. Constitució del grup Motor i definició del procés de Pressupostos
Participatius.
Fase I. Campanya informativa
Fase II. Elaboració, reformulació, validació i presentació de les propostes.
Fase III. Votació de les propostes.
Fase IV. Execució de les propostes.
Fase V. Avaluació del decideiXàtiva'18
I a partir de, com a mínim, els següents espais de treball i decisió:
1) Grup Motor, integrat per veïns, veïnes, membres i/o representants de
col·lectius, associacions, equip tècnic i Regidoria de Participació
Ciutadana. La seua funció serà garantir la transparència, la informació, la
formació i la igualtat d'oportunitats en el desenvolupament del procés
participatiu.
2) Tallers de barri, on podran participar totes aquelles persones
empadronades o que tinguen el seu lloc de treball a Xàtiva. La seua
funció serà la d'informar sobre el procés participatiu i el seu calendari,
arreplegar necessitats i propostes de la ciutat i ficar-les en comú.
3) Consell de Ciutat, integrat per l'Alcalde, el Regidor de Participació
Ciutadana, la Comissió Tècnica, 1 persona en representació de cada
associació de veïns i veïnes, i 1 persona en representació de cada consell
sectorial: Joventut, Escolar, Agrari, Econòmic i Social, Esportiu,
Intersectorial de Sanitat, Benestar Social, Dones per la Igualtat, Junta
Local Fallera i Mesa de Mobilitat. A més, podrà assistir qualsevol veï/veïna
de Xàtiva amb veu però sense vot. La funció d'aquest consell serà
debatre les propostes, ficar-les en relació als plans i/o programes
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municipals i garantir el compliment d'aquesta guia. Serà aquest Consell
qui decidirà quines propostes van a consulta ciutadana (no menys de 10) i
quines queden excloses.
4) Assamblees tècniques sectorials sobre aquells aspectes de la gestió
que no tinguen creats Consells Participatius.
5. Tipus de Projectes
Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència
municipal,

o projectes de foment de la participació ciutadana. Una

inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps. Aquests
van des de la renovació o creació d’un equipament, la millora d’un espai
públic, l’adquisició de mobiliari, fins la creació d’una web o aplicació, entre
d’altres exemples de bens inventariables.
Les propostes hauran d'acomplir les següents condicions:
✔ Promoció de la Declaració Universal dels Drets Humans i del bé comú.
✔ Justícia Social que afavorisca la redistribució equitativa dels recursos
econòmics, amb especial atenció als col·lectius més desfavorits.
✔ Dimensió educadora, col·lectiva i amb visió de futur.
✔ Igualtat amb perspectiva de gènere.
✔ Protecció del patrimoni natural.
✔ Foment de la mobilitat sostenible i accesible.
✔ Es valorarà aquells projectes que sorgisquen d'iniciatives grupals o
col·lectives per damunt de les individuals.
✔ Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament i
respectar el
marc jurídic i legal existent.
✔ Ser considerada una inversió i tenir principi i final.
✔ Un únic projecte no podrà superar més del 50% de total de la partida
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de pressupost participatiu.
El procés de pressupostos participatius es podrà complementar amb un
procés propi per als xiquets i xiquetes.

Article 6. Votació Final
La selecció definitiva de les propostes presentades -i aceptades- es farà a
partir d'una consulta ciutadana, de manera telemàtica a una web que es
crearà per a aquesta finalitat o de manera presencial a diferents edifics
municipals.
Es podran votar 3 de les propostes elegides prèviament pel Consell de
Ciutat d'entre les presentades per la ciutadania. La decisió que manifeste
un ciutadà o ciutadana esdevindrà ineficaç si s'escullen més de 3
projectes. Les propostes que isquen en aquest procés participatiu seran
executades en ordre descendent de vots fins a arribar a la màxima
dotació financera (275,000€ per a 2018) i sense que cap projecte triat
puga suposar més del 50% del total. La resta de propostes es faran
arribar als respectius departaments i responsables polítics amb
competències sobre la matèria per a que tinguen constància.
El periode de la consulta serà d'un mínim de 5 dies.
Es crearà una Junta electoral formada per personal funcionari de
l'Ajuntament de Xàtiva que vetlarà per la transparència i l'objectivitat del
procés.
Article 7. Dotació financera
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El pressupost ordinari de l'Ajuntament establirà anualment una partida
econòmica per a que la ciutadania mitjançant un procés participatiu
decidisca el seu destí. Per a 2018 l'equip de govern ha reservat 275,000€
a la partida d'Inversions, de les quals un total de 10.000€ es reservarà per
a un procés específic de participació infantil.
La ciutadania haurà de conèixer en tot moment la disponibilitat
pressupostària anual per aquest procés i els imports destinats per a cada
concepte per tal de poder presentar i aprovar l'execusió de projectes.
Article 8. Calendari 2018
Fase 0. Constitució del grup Motor i definició del procés de pressupostos
participatius.
Desembre de 2017 i Gener de 2018
Fase I. Campanya informativa.
De Gener a Abril de 2108 Difusió decideiXàtiva'18
Del 5 al 9 de Febrer Sessions Informatives per a Veïns i Veïnes.
Fase II. Elaboració, reformulació, validació i presentació de les propostes.
Del 12 al 16 de Febrer 1º Taller de Barri
Del 19 de Febrer al

9 de Març 2018 Elaboració i Presentació de

Propostes Ciutadanes a l'Ajuntament
Del 5 al 9 de Març 2r Taller de Barri.
Del 9 al 29 de Març Estudi i validació de propostes
Del 3 al 6 d'Abril Publicació de Propostes Ciutadanes Seleccionades.
Fase III. Presentació i Votació de les propostes.
Del 10 al 13 d'Abril
Seleccionades
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Presentació Pública de Propostes Ciutadanes

Del 16 al 23 d'Abril Votació Ciutadana.
Fase IV. Execució de les propostes.
D'Abril de 2018 a Abril 2019
Fase V Avaluació del decideiXàtiva'18
De maig a Octubre de 2018

NOTA: Aquesta guia d'instruccions és un document viu que s'anirà
complementant amb nous documents i/o mesures que puguen sorgir
durant el desenvolupament del procés participatiu.
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