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L’Ajuntament d’Ondara, amb una voluntat ferma d’oferir instruments per a la
participació ciutadana, llança per a l’exercici pressupostari de l’any 2018, per primera
vegada, una partida destinada a Pressupostos Participatius per mitjà d’una Consulta
Ciutadana d’Inversions que pretén regular-se per mitjà d’aquestes bases.
Aquesta Consulta Ciutadana d’Inversions pretén que siguen les persones
empadronades a Ondara les qui facen propostes d’inversions a partir de realitats i
necessitats que observen, identifiquen i amb les que conviuen com a ciutadans del
nostre poble. Una experiència nova a Ondara però que ve desenvolupant-se en
diferents territoris d’arreu del món des de fa molt de temps. A la Marina Alta son
diferents les poblacions que duen a terme aquesta iniciativa servint d’exemple les
poblacions de Dénia o de Teulada-Moraira entre d’altres.
Aquest any, dins dels Pressupostos Municipals es contempla una partida de 75.000
euros destinada als projectes escollits per part de la població d’Ondara. Per tant, podrà
ser escollit un únic projecte de 75.000 euros o diferents projectes fins a esgotar
aquesta quantitat.
Aquestes bases pretenen posar en coneixement de tota la població la metodologia i
els passos a seguir per tal de desenvolupar tot el procés amb la major neutralitat i
transparència possible. Unes bases que naixen des de l’experiència d’altres poblacions
i que estan obertes a la seua actualització i modificació després d’aquesta primera
edició de 2018.

1.1 Que és la Consulta Ciutadana d’Inversions?
La Consulta Ciutadana d’Inversions pretén ser, com ja hem esmentat, un mecanisme
de participació ciutadana que permetrà a les veïnes i als veïns d’Ondara involucrar-se
de forma directa en la presa de decisions respecte a l’execució d’una part del
pressupost municipal destinada per a tal efecte.
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Suposa un exercici clar de transparència i d’apropament de les institucions a la
població ja que es convida a participar activament i fer realitat les propostes i les
opinions de la ciutadania per mitjà d’un procés evidentment democràtic.
D’aquesta manera, son els veïns i les veïnes els que decideixen quines propostes volen
dur a terme per mitjà del vot, per tal d’escollir les que veuen més necessàries no
només pensant a nivell individual sinó també a nivell col·lectiu de població.

1.2 Calendari i fases de la Consulta
El procés de la Consulta Ciutadana s’articula en tres fases, en les que els veïns i les
veïnes hi poden participar de formes diferents i amb diferents graus d’implicació. Les
fases son les següents:
Presentació a la ciutadania: 14 de maig.
Primera: Presentació de propostes. Del 15 al 31 de maig.
Segona: Estudi de la viabilitat de les propostes. De l’1 al 24 de juny.
Tercera: Votació ciutadana. Del 25 de juny al 10
de juliol.
Recompte de vots: 11 i 12 de juliol.
Publicació de propostes a executar: 13 de juliol.
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1.3 Com participar?
Les veïnes i els veïns d’Ondara podran participar de les següents maneres:
1. Proposant projectes d’inversions.
2. Votant els projectes en funció de les seues prioritats.

1.4 Compromisos per part del Govern Municipal.
El Govern Municipal, qui ha adquirit la voluntat i ha pres la decisió d’aprovar que una
part del pressupost anual del 2018 del Capítol destinat a Inversions siga executat de
forma consultiva amb la ciutadania, es compromet a dur a terme l’execució de dites
despeses, tenint en compte els resultats de la present Consulta Ciutadana, sempre que
aquestes s’atenguen als criteris tècnics de viabilitat dels projectes i els límits
econòmics disponibles.
Els compromisos adquirits per part del govern municipal, es concreten en aquests
punts:
ü Informar i assessorar sobre tot el procés de Consulta Ciutadana d’Inversions per
a la població d’Ondara.
ü Informar sobre totes les propostes presentades i com votar-les.
ü Rebre les propostes ciutadanes i convertir-les en projectes.
ü Iniciar els tràmits pertinents per a l’execució de les propostes seleccionades
després de les votacions dins de l’any 2018.
ü Facilitar el seguiment de l’execució de les propostes més escollides.
ü Escoltar les opinions i les propostes de millora de la ciutadania sobre aquest
procés participatiu per tal de millorar-lo.
2. Sobre les Propostes d’Inversió.

Realitzar una proposta d’inversió implica formular alguna cosa que es pretén que
l’Ajuntament, com a organisme municipal, realitze. Per tant, les propostes han de
nàixer d’una necessitat pròpia o de l’entorn i han de definir i explicar allò que es pretén
millorar pensant en el bé comú, la millora de l’espai públic, la solidaritat i la
convivència.
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Les propostes no cal presentar-les amb una descripció tècnica massa complexa però
caldrà que s’expliquen de manera clara i concreta per facilitar la valoració per part de
l’Ajuntament i també facilitar-ne la votació per part de la ciutadania. A més, tindrà que
ser una proposta d’inversió viable tècnica i econòmicament, competència de
l’Ajuntament i que s’ajuste a la legalitat vigent.
El projectes d’inversió a presentar hauran de tenir com a localització l’àmbit territorial
del municipi d’Ondara. Açò suposa que els projectes poden estar o be vinculats a un
espai molt concret o bé a una àrea més ampla de la nostra població.
-

-

Serien exemples de propostes que impliquen zones amples territorialment: la
millora d’algun element que existeix per tota la població como ara els arbres,
les fonts, els bancs, etc.
Serien exemples de propostes que impliquen zones concretes: la subsanació
d’alguna necessitat detectada en algun carrer, plaça, etc concret d’Ondara.
2.1 Que és una Proposta d’Inversió?

Les despeses en inversions d’una Entitat Local son aquells que venen derivades de la
creació, millora i/o ampliació d’infraestructures, l’adquisició de bens de naturalesa
inventariable o les despeses amb caràcter amortitzable.
Aleshores, una inversió és tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir. Per tant,
les inversions que es presenten per ser votades han de reunir les següents
característiques:
a) Que no siguen bens fungibles, és a dir, que no es consumisquen per l’ús que
se’n puga fer dels mateixos.
b) Que tinguen una duració superior a l’exercici pressupostari, és a dir, amb una
duració superior als 12 mesos.
c) Que siguen susceptibles d’incloure’s en l’inventari que recull el patrimoni
municipal.
Per clarificar: podem dir que les inversions poden ser obres, tant noves, com de
manteniment de les que ja hi ha (per exemple: la construcció d’un jardí o d’un
skatepark) o adquisicions permanents per part de l’Ajuntament com, per exemple, la
compra de contenidors de residus o l’adquisició de mobiliari urbà.
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Les inversions per tant, no son: activitats (programes culturals, festes, etc), ni serveis,
com podria ser la petició de més serveis de neteja o més personal a Serveis Socials, ni
tampoc premis o subvencions de diferents tipus.

3. Sobre la presentació de propostes d’inversió.

3.1 Qui pot presentar propostes d’inversió?

Podran presentar propostes d’inversió totes les persones empadronades a Ondara en
el moment d’inici d’aquesta fase, independentment de la seua nacionalitat i sempre
que siguen majors de 16 anys.
La proposta de Projecte d’Inversió es presentarà de forma individual o també es
podran presentar Projectes d’Inversió per part d’associacions o col·lectius que tinguen
com a àmbit d’actuació la població d’Ondara.
3.2 Quantes propostes poden presentar-se?

Cada persona major de 16 anys empadronada a Ondara, a l’igual que els diferents
col·lectius i associacions locals, podran presentar fins a un màxim de 3 Projectes
d’Inversió.
En el cas de que una mateixa persona, col·lectiu o associació presente més de 3
Projectes d’inversió, passaran a estudi tècnic els 3 que hagen estat registrats en primer
lloc i descartant els que s’hagen registrat més tard.
3.3 Sobre el procediment
Projectes d’Inversió.

per

presentar

Propostes

de

Les Propostes de Projectes d’Inversió podran proposar-se per dues vies:
1- Principalment es podran fer les propostes de manera telemàtica per mitjà de la
plataforma web de la Consulta Ciutadana [http://participa.ondara.org].
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2- De forma presencial: a la Casa de Cultura de dilluns a divendres en horari de 9 a 14
hores i de 18.00 a 20 hores per mitjà de la plataforma web de la Consulta Ciutadana
però assessorat/assessorada per un treballador o una treballadora municipal.
4. Sobre l’estudi de viabilitat de les Propostes de Projectes
d’Inversió per part de l’Ajuntament.

La valoració de les Propostes de Projectes d’Inversió es realitzarà en un únic procés
que consta de dues fases:
Primera fase: Validació de les Propostes de Projectes d’Inversió.
Una vega finalitzat el termini de presentació de propostes, des de l’Oficina Tècnica de
l’Ajuntament d’Ondara es realitzarà un procés de validació de les propostes
realitzades, amb l’objectiu de verificar que totes compleixen els criteris establerts en
aquestes Bases.
Segon fase: Viabilitat jurídica, tècnica i/o pressupostaria de les Propostes de Projectes
d’Inversió.
Les propostes que s’hagen validat a la fase anterior, pasaran a ser estudiades pels
Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Ondara que seran qui redactaran informe sobre la
seua viabilitat jurídica, tècnica i/o pressupostària.
4.1 Primera fase: Validació de les Propostes de Projectes
d’Inversió.

Aquest procediment servirà per tal de garantir el compliment d’aquestes Bases
comportant la estimació o desestimació motivada de les Propostes de Projectes
d’Inversió presentades, tenint en compte els requisits que aquestes propostes han de
complir.
Seran motius de desestimació:
ü No ser un projecte d’inversió.
ü No ser de competència municipal.
ü Que per a la seua execució siga necessari la implicació d’altres administracions
públiques.
ü Que l’àmbit d’aplicació supere la zona geogràfica de la població d’Ondara.
ü Que l’àmbit d’aplicació siga supramunicipal.
ü Que el cost aproximat supere la partida pressupostaria objecte d’aquesta
Consulta Ciutadana d’Inversions.
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ü Que la seua execució ja estiga prevista i pressupostada per l’Ajuntament
d’Ondara.
ü Que no respecte els principis d’igualtat i de no discriminació en la seua
formulació i futura implantació.
ü Altres (aquest ítem serà motivat).
4.2 Segona fase: Viabilitat tècnica de les Propostes de
Projectes d’Inversió.

Les propostes d’inversió que es consideren valides segons els criteris anteriors,
passaran a ser estudiades pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Ondara que
realitzaran el seu estudi de manera neutral i atenent únicament als criteris que s’han
marcat públicament per regir el procés.
Només es consideraran viables i per tant s’elevaran al procés de votació aquelles
Propostes de Projecte d’Inversió sobre les quals, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament
emeten informe favorable en les 3 dimensions: la jurídica, la tècnica i la
pressupostària.
Per a que els Serveis Tècnics de l’Ajuntament informen la proposta com a viable
seguiran el procediment següent:
ü Estimaran el cost de la proposta presentada i quedaran excloses les propostes
amb un pressupost major al previst per als Pressupostos Participatius per al
2018.
ü Comprovaran que la proposta és de competència municipal.
ü Estudiaran si hi ha normatives contraries a que es puga executar la proposta o
si atenta en contra del bé comú.
ü Valoraran si és una inversió tenint en compte que el pressupost per a
Pressupostos Participatius està limitat a aquesta partida.
ü Estudiaran si la proposta és viable tècnicament sense limitacions per poder durla a terme, principalment que puga iniciar-se la tramitació per a la seua execució
a l’any 2018.
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5. Sobre la votació ciutadana de les Propostes de Projectes
d’Inversió.

El procés de votació estarà obert a totes les veïnes i tots els veïns d’Ondara
independentment de la seua nacionalitat, sempre i quan siguen majors de 16 anys i
estiguen correctament empadronats i empadronades a Ondara.
5.1 Qui pot votar?

Les persones majors de 16 anys i empadronades a Ondara podran votar digitalment
previ
registre,
per
mitjà
de
la
plataforma
“Ondara
Participa”
[http://participa.ondara.org] o acudint als punts de votació presencial que
s’habilitaran per a tals efectes.
5.2 Que es pot votar?

El vot serà individual i intransferible i cada persona podrà exercir el seu vot sobre
aquella proposta o aquelles propostes que més els agraden i que creuen que tenen
major rellevància per al bé comú i per a la millora de la qualitat de vida de les veïnes i
els veïns d’Ondara.
Una vegada avaluades, estaran disponibles al web de “Ondara Participa” les Propostes
de Projectes d’Inversió viables amb el cost estimat de les mateixes per a que la
ciutadania puga votar, otorgant un vot a cada proposta fins a esgotar el pressupost.
Per tant, una mateixa persona podrà votar les diferents propostes que estime
oportunes mentre li quede pressupost disponible. Tot i que, no és necessàri esgotar
tot el pressupost i inclús es podrà votar una única proposta.
5.3 Com i on es pot votar?

La votació es podrà realitzar, previ registre per a la comprovació del cens, de manera
digital per mitjà de la plataforma web des de qualsevol dispositiu amb accés a internet:
ordinador, telèfon mòbil o tauleta des del 25 de juny fins al 10 de juliol.
A més, tenint en compte la bretxa digital i per implicar en el procés de votació el major
nombre de persones, s’habilitaran “Punts de votació” on es donarà suport presencial
a les persones que vulguen votar i no tinguen domini amb les TIC. Es podrà trobar tota
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la informació sobre els “Punts de votació” al web de “Ondara Participa” i podran
ubicar-se en:
ü Dependències municipals.
ü Seus d’associacions, entitats ciutadanes o col·lectius que s’inscriuran de forma
voluntària com a “Punt de votació” acceptant les normes per tal de garantir
que el vot siga neutral i personal.
Tota la informació sobre els “Punt de votació” disponibles serà informada
públicament, abans de començar les votacions, i per diferents canals de difusió
municipal i s’identificaran amb un distintiu en un lloc visible informant de l’horari.
5.4 Resultats de la votació ciutadana.

El resultat final de tot el procés consultiu s’obtindrà de la següent forma: una vegada
finalitzat el termini de votacions, s’ordenaran les propostes per nombre de vots i es
seleccionaran les propostes de la més votades fins a l’última, tenint en compte no
sobrepassar el pressupost total disponible per a Pressupostos Participatius.
En el cas de que quede remanent per no superar el total disponible, es donarà la
possibilitat, amb informe dels Serveis Tècnics, de destinar el remanent a ampliar el
projecte d’inversió d’alguna de les propostes més votades per la ciutadania.
Si ixen escollides dues propostes que resulten incompatible entre elles s’actuarà de la
següent manera:
-

-

En el cas que dues Propostes de Projectes d’Inversió siguen incompatibles per
l’actuació a dur a terme, s’executarà la que haja aconseguit major nombre de
vots.
En el cas d’empat de vots no quedant pressupost per realitzar ambdues
intervencions, es durà a terme la que s’haja registrat primer via plataforma
web.

Finalment, les propostes que no passen a la fase d’execució podran ser tornades a
presentar en edicions de Consulta Ciutadana d’Inversions futures.
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6. Seguiment de la Consulta Ciutadana d’Inversions per a Ondara.

Es podrà fer un seguiment de tot el procés d’execució dels projectes escollits a partir
de la Consulta Ciutadana per mitjà de la plataforma web de “Ondara Participa”
habilitada per a aquests efectes.
La Regidoria de Democràcia Participativa i Transparència coordinarà tot el procés
garantint la seua neutralitat i efectivitat. A més, passat el termini de votació al web de
Ondara Participa hi haurà disponible una enquesta per tal que la ciutadania puga fer
les seues propostes de millora i diferents aportacions. La Regidoria de Transparència i
Participació s’encarregarà de que una vegada acabat el mateix i a partir de les
avaluacions dels seus resultat, es promoguen les modificacions i adaptacions
necessàries per a futurs processos participatius de Propostes Ciutadanes d’Inversions.
Ondara, Abril del 2018.
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