PROCÉS PARTICIPATIU PER ESCOLLIR LA DESTINACIÓ DE LA DESPESA
DE FESTES MAJORS PER AL 2021
La suspensió de la programació de les Festes Majors per a l’any 2021 per part
del Plenari Municipal del passat 28 de juliol, arrel de la situació de la pandèmia
causada per la COVID-19, planteja què fer amb els diners que estaven
pressupostats per a la celebració de les festes.
Des de l’Ajuntament de Deltebre, amb la voluntat de fomentar la participació de
la ciutadania en la decisió dels assumptes públics, impulsa la convocatòria d’un
procés de participació ciutadana que decidirà el destí d’aquests recursos.
Aquest procés s’ajustarà a les següents Normes Específiques:
1. Objecte
L’objecte de les presents Normes Específiques és regular la convocatòria del
Procés Participatiu per decidir a què aniran destinats els diners previstos en el
pressupost municipal de 2021 per a Festes Majors, suspeses per decisió del Ple
Municipal arrel de la situació epidemiològica per la pandèmia de la COVID-19.
2. Propostes
2.1. Dotació econòmica i la seva distribució
La ciutadania de Deltebre podrà votar i proposar sobre el destí dels diners que
s’han deixat de gastar en Festes Majors del pressupost 2021.
Així doncs, podran votar sobre un import de 100.000€ euros.
2.2. Condicions bàsiques de les propostes
Les persones participants podran decidir entre les següents opcions:
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OPCIÓ 1. Destinar la integritat de l’import disponible a reforçar la dotació
econòmica destinada a Festes Majors per a l’any 2022.
OPCIÓ 2. Proposar i votar la destinació de l’import en els següents tipus de
despeses:
-

Inversions.

Són béns inventariables permanents en el temps, corresponents a qualsevol
àmbit de competència municipal. Des de la renovació o creació d’un
equipament, fins a la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari, la
creació d’una pàgina web o d’una aplicació, entre d’altres exemples.
EXEMPLES d’inversions:
Completar trams pendents d’enllumenat públic del Passeig del Riu.
Rehabilitar el bar del Centre Esportiu del Delta.
Instal·lació de pipi-cans.
Instal·lació d’una nova zona esportiva amb màquines biosaludables.
Millorar l’accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda a les platges.
-

Despesa corrent en béns i serveis.

Corresponen a despeses per la compra de béns o la contractació de serveis
que no signifiquin un increment de capital o del patrimoni públic.
EXEMPLES de despesa corrent en béns i serveis:
Campanya de sensibilització per prevenir l’ús de drogues.

l www.deltebre.cat l Tel. 977 489 309 l Plaça Vint de Maig, s/n, 43580 Deltebre l

Campanya d’esterilització d’animals abandonats.
Programa de formació per algun col·lectiu específic.
Compra de llibres per a la biblioteca municipal.
Contractar una campanya de promoció del producte local.
Les propostes concretades en l’OPCIÓ 2 hauran de complir els següents
requisits:
a) Hauran d’adaptar-se a les lleis i normatives vigents.
b) Hauran de ser actuacions que responguin a una competència municipal.
c) Hauran de donar resposta a una necessitat municipal i ser d’interès
general. Han de ser inclusives, obertes i sostenibles.
d) Hauran de ser viables tècnicament i econòmica. Es tindrà en compte el
cost de manteniments dels projectes d’inversió proposats i la seva
afectació a la despesa corrent dels pressupostos municipals.
3. Iniciativa del procés
Aquest procés de participació és d’iniciativa institucional i es promou per
l’Ajuntament de Deltebre, en l’àmbit de les seves competències en matèria
pressupostària.
4. Subjectes del procés
El procés de participació està obert a tota la ciutadania de Deltebre, major de 16
anys i empadronada al municipi en la data d’inici del procés.
5. Fases del procés
El procés de participació comptarà de les següents fases:
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Fase 1. Informació a la ciutadania.
Fase 2. Primera volta i presentació de propostes.
Fase 3. Avaluació i validació tècnica de les propostes.
Fase 4. Segona volta i votació de les propostes finalistes.
Fase 5. Publicitat de les propostes guanyadores.
Fase 6. Seguiment de l’execució de les propostes guanyadores.
La ciutadania de Deltebre pot participar en les fases 2 i 4 del procés.
6. Comissió de valoració tècnica- econòmica de les propostes
La comissió tècnica i econòmica estarà formada per un conjunt de tècnics/ques
de les diferents àrees afectades de l’Ajuntament, i les sessions de deliberació
podran comptar amb la participació de regidories que s’escaiguin.
Aquesta comissió s’encarregarà de la gestió del procés:
1. Avaluar i validar tècnicament, econòmica i jurídica les propostes presentades.
2. Realitzar informes de viabilitat de les propostes seleccionades, i motivar el
motiu de les propostes que no compleixen amb els criteris indicats en aquestes
bases.
3. Validar el resultat de la votació ciutadana.
4. Resoldre qualsevol incidència que es pugui plantejar durant el procés.
5. Aprovar les propostes guanyadores.
7. Desenvolupament del procés
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Fase 1. Informació a la ciutadania de l’inici del Procés Participatiu.
Es desenvoluparà una campanya d’informació ciutadana amb la finalitat
d’explicar tot el procés i les seves diferents fases. La campanya de difusió inclou
informació mitjançant xarxes socials, web municipal i quants mitjans siguin
necessaris per fer arribar la informació a la ciutadania.
Fase 2. Primera volta i presentació de propostes.
Cada persona, major de 16 anys i empadronada al municipi, podrà decidir entre
les opcions concretades en el punt 2.2. d’aquestes Normes Específiques.
Per facilitar la participació, el procés de votació i presentació de propostes es
podrà realitzar de dues formes indistintament:
a) Telemàticament
Les votacions i propostes de projectes s’hauran d’efectuar a través de la pàgina
web de l’Ajuntament de Deltebre, on es requeriran dades bàsiques de contacte.
b) Presencialment
S’habilitaran punts de votació i recollida de propostes, prèviament informats, on
les persones interessades podran participar seguint el model de formulari i
dipositant-les en una bústia habilitada a l’efecte.
Aquesta Fase serà eliminatòria, en els següents termes:
En el cas que l’OPCIÓ 1 obtingui més d’un 50% dels vots de les persones
participants en aquesta fase, el procés participatiu finalitzarà aquí, destinant la
integritat de l’import disponible a reforçar la dotació econòmica destinada a
Festes Majors per a l’any 2022.
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En el cas que l’OPCIÓ 2 sigui l’opció triada per més d’un 50% de les persones
participants, se seguirà amb les següents fases del procés.
L’Ajuntament de Deltebre en cap cas desvetllarà la identitat de les persones
proposants.
Fase 3. Avaluació i valoració tècnica-econòmica de les propostes
preseleccionades.
La comissió comprovarà que totes les propostes compleixen els requisits per
poder passar a la següent fase i aporten tota la informació sol·licitada.
En segon lloc, elaborarà un informe de viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de
les propostes.
En cas d’observar inadequacions en alguna proposta, la comissió de valoració
pot proposar modificacions, sempre que no desvirtuïn o alterin el contingut o
sentit de la proposta original.
En cas que es presentin vàries propostes amb el mateix contingut, la comissió
de valoració podrà unificar-les.
Feta aquesta valoració, passaran a la Fase 4 fins a 10 propostes finalistes, que
seran determinades atenent al nivell de reiteració de les mateixes en la Fase 2,
la seva viabilitat en base a l’informe de la comissió, i l’interès general contingut
en les mateixes.
Fase 4. Segona volta i votació de les propostes finalistes.
La votació es podrà realitzar per mitjà dels mateixos dos sistemes establerts per
la presentació de propostes: telemàticament i presencialment en els llocs
habilitats per l’Ajuntament.
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Cada persona amb dret a participar podrà escollir fins a 3 propostes, entre les
propostes finalistes.
L’import total destinat a aquest procés podrà ser distribuït en una, dos o tres de
les propostes amb més vots, de forma ponderada i atenent als vots rebuts per
cadascuna, tenint en compte que el conjunt d’aquestes no podrà superar l’import
màxim de 100.000€.
Fase 5. Publicitat de les propostes guanyadores
La informació sobre les propostes guanyadores es publicarà a través dels canals
de comunicació municipals i quants mitjans siguin necessaris per fer arribar la
informació a la ciutadania.
Fase 6. Seguiment de l’execució de les propostes guanyadores.
Els òrgans de Govern de l’Ajuntament hauran de fer ús dels instruments a l’abast
per incloure les propostes guanyadores en l’acció de Govern. Les àrees a qui
correspongui la seva execució vetllaran perquè aquesta sigui efectiva, i no podrà
demorar-se més enllà de l’exercici 2022.
8. Calendari
Fase 1 i 2, del 14 d’agost al 23 d’agost de 2021.
Fase 3, del 24 d’agost al 31 d’agost de 2021.
Fase 4, del 2 de setembre al 12 de setembre de 2021.
Fase 5, durant la setmana del 13 al 17 de setembre de 2021.
Fase 6, del 18 de setembre de 2021 en endavant, sense que les propostes
escollides siguin executades més enllà del 2022.
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