Ajuntament de Cocentaina
AUTOREGLAMENT DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS APROVAT PEL CONSELL DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE COCENTAINA EL 29 DE GENER DE 2015
Els Pressupostos Participatius són una forma de participació de la ciutadania en la gestió del nostre
municipi, mitjançant la qual tots els veïns i veïnes podem participar en l’elaboració de part dels
recursos municipals.
L’objectiu principal és potenciar la participació directa de la ciutadania a fi de situar en el centre
d’atenció les demandes i les necessitats en matèria d’inversió pública, amb recursos propis, perquè
entre tots ajudem a construir, desenvolupar i fomentar el nostre municipi.
Els requisits inicials per a iniciar els Pressupostos Participatius són:
a.

Ferma voluntat política de l’Equip de Govern Municipal.

b.

Implicació de l’oposició en el desenvolupament dels Pressupostos Participatius, com a
instrument d’aprofundiment democràtic; per la qual cosa, s’hauria de comptar amb l’acord
de tots els partits polítics existents en el municipi.

c.

Honestedat i transparència en la gestió municipal.

d.

La conveniència de decidir des del primer moment quines partides del pressupost municipal
en el capítol d’inversions, amb recursos propis, se sotmeten a debat de la ciutadania.

En un primer moment es pot pensar que només les inversions formen part del Pressupost
Participatiu, però cal tenir en compte que les inversions són tant les obres de nova construcció com
les de manteniment de les existents; així mateix, poden ser inversions les adquisicions permanents
de l’Ajuntament, com per exemple la compra d’un vehicle
ELABORACIÓ DE L’AUTOREGLAMENT DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU
El procés del Pressupost Participatiu s’ha de construir de manera col·lectiva i que tots els
participants s’orienten al voltant dels distints moments que conformen aquest procés.
La reglamentació incorpora:
1. A què anomenem Autoreglament.
2. Un conjunt de normes referenciades.
3. Les persones que participaran.
4. Quin és el seu significat.
5. Com s’ha de desenvolupar.
6. Quin serà el grau d’opertura i quins reptes comporta.
Aquestes qüestions han de generar una major implicació en els participants. D’ací que l’elaboració
d’un Autoreglament posseeix no tant una finalitat instrumental, sinó més aviat un recurs perquè els
veïns i veïnes reflexionen sobre ell i desenvolupen identificacions a partir de la construcció conjunta
de les seues sol·licituds. És a dir, obri un primer espai de diàleg comú dins del Pressupost
Participatiu en què els ciutadans van assumint el procés com a propi.
Des del punt de vista organitzatiu, el disseny i elaboració de l’Autoreglament del Pressupost
Participatiu significa un dels moments clau del procés. I això perquè en aquesta fase d’execució del
Pressupost Participatiu és quan quedaran configurats els principals aspectes que guiaran el seu
funcionament. És a dir, en l’Autoreglament es detallaran quins ciutadans i ciutadanes podran
participar en el Pressupost Participatiu, com es participarà, quina estructura tindrà el procés, com
es canalitzaran les decisions dins d’ell, etc.
Per tant, l’Autoreglament dels Pressupostos Participatius és el document que serveix per a establir
les regles d’aquest procés, en tots els seus passos i accions.
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És autoregulat, perquè l’elaboren els mateixos veïns i veïnes de la localitat, i compta amb la
participació del Consells Consultius i del Consell de Participació. És la mateixa ciutadania qui ha
d’implicar-se i acordar i definir els seus continguts.
És dinàmic, perquè es pot revisar cada any si la situació ho requereix per a realitzar les
modificacions necessàries i assegurar la seua evolució.
-------------------ARTICLE 1 .- ASSEMBLEA GENERAL PARTICIPATIVA
S'iniciarà el procés durant el primer trimestre de cada any natural per part del Consell de
Participació Ciutadana, amb la convocatòria a assemblea general als veïns i veïnes de la localitats,
associacions i Consells Consultius. Tot i que aquests poden estar representats, en cas que ho
consideren convenient, pel Consell de Participació. En aquesta assemblea general es donarà la
informació suficient de la disponibilitat econòmica, en la partida d’inversions i amb recursos propis,
que l’Ajuntament destinarà per a cobrir les demandes en matèria d’inversió pública,
En aquesta assemblea general podran formar-ne part tots els veïns i veïnes.
Tots els que assistisquen a l’assemblea general podran presentar tantes propostes com desitgen.
La presentació de les propostes es realitzarà de forma presencial en l’inici de l’assemblea i serà
necessari perquè siguen tingudes en compte, que estiguen escrites en imprès oficial que serà
facilitat en la mateixa assemblea. Podran presentar propostes tots els veïns i veïnes majors de 16
anys. Els menors de 16 anys, han de formular les seues propostes a través del Consell Escolar
Municipal o del Consell de la Joventut. També es contempla la presentació de les propostes
mitjançant una Plataforma Online.
ARTICLE 2.- COORDINACIÓ DE LES ASSEMBLES
En cas que en l’assemblea general es crega convenient la creació d’assemblees sectorials, la
coordinació d’aquestes assemblees sectorials que es constituïsquen es realitzarà per un
representant ciutadà, el coordinador o coordinadora, triat en la mateixa assemblea general.
ARTICLE 3 .- INFORME DE VIABILITAT
Perquè les propostes siguen tingudes en compte deuen referir-se a inversió nova, obres de
rehabilitació, modificació o condicionament d’una actual. Si la proposta que es formula no pot ser
viable tècnicament, bé per no ubicar-se en terrenys de propietat municipal, no ajustar-se a la
normativa jurídica vigent o per qualsevol altra circumstància, hauran de ser els serveis tècnics o
jurídics municipals els que emeten el seu informe corresponent.
A aquestos efectes el Consell de Participació Ciutadana traslladarà les propostes a l'Alcaldia per a
demanar els informes corresponents.
ARTICLE 4,- SEGONA ASSEMBLEA GENERAL PARTICIPATIVA - FUNCIONAMENT
Emès informe de viabilitat, el Consell de Participació Ciutadana convocarà segona Assemblea, per a
examen i votació de les propostes, amb el següent funcionament:
El funcionament de l’assemblea o assemblees que es constituïsquen, pot ser el següent:



Elaboració d’un document gràfic, de difusió i explicatiu sobre el procés dels Pressupostos
Participatius. Aquest document podrà ser consultat des d’una plataforma online.



Programa radiofònic per tal d’informar a tota la ciutadania.



Repartiment de díptics i tríptics informatius.



Assemblea general prèvia a la població.



Presentació introductòria per part del coordinador/a, amb el suport, si escau, d’una persona
membre del Consell de Participació.



Elaboració de la proposta o propostes.
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Presentació pública de la proposta i defensa d’aquestes.



Votació de les propostes.



Elecció de la proposta o propostes que seran elevades a la mesa dels pressuposts.



Selecció de delegats i delegades per a representar a l’assemblea en la mesa dels
pressuposts, més un substitut o substituta. Es procurarà tenir representació paritària.

Una mateixa persona no podrà ser triada en més d’una assemblea, ni tampoc podrà ser triat
representant cap persona que ocupe càrrec polític a l’Ajuntament, ni tampoc que siga empleat
municipal. Perquè una assemblea siga vàlida ha de comptar amb un mínim de deu participants.
ARTICLE 5.- PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Una vegada informades totes les propostes es procedirà al seu debat i posterior votació. Les més
votades, entre les presentades, passaran a la mesa dels Pressuposts Participatius. Si alguna de les
propostes seleccionades no compleix els requisits, serà substituïda per la següent més votada.
També es contempla la presentació de les propostes mitjançant una plataforma online.
ARTICLE 6,- LES VOTACIONS EN LES ASSEMBLEES
Cada assistent a l’assemblea que complisca els requisits establerts (veí de Cocentaina i tenir 16
anys), podrà votar per mitjà d’una papereta normalitzada cadascuna de les propostes que
considere més oportunes. Perquè el vot siga vàlid, en la papereta haurà de constar, almenys, una
de les propostes presentades. En el cas que hi haja més d’una proposta; només es podran votar
tres propostes. Les tres propostes més votades en cada assemblea s’ordenaran pel nombre de vots
i seran elevades a la mesa del pressupost per a la seua votació. També és podrà votar a través de
la plataforma online, Hi haurà una calendarització del termini de votació establert.
ARTICLE 7.- PROPOSTES DEFINITIVES
El Consell de Participació Ciutadana elevarà les propostes a l'Alcaldia, per a la seua execució.
En cas que no pugen executar-se totes, l'orde de prioritat serà el de major número vots obtinguts,
sempre que puga executar-se en la seua totalitat dit projecte amb els recursos disposables.
El projectes que no puguen executar-se, es presentaran per part del Consell de Participació
Ciutadana a l'Assemblea General Participativa del següent any, per a la seua votació junt amb les
noves propostes que es puguen presentar.
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