BASES REGULADORES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020

1. Introducció
Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació ciutadana en la gestió de part dels recursos
d’un ajuntament, mitjançant el qual la ciutadania pot proposar i decidir el destí de part d'aquests recursos.
Els Pressupostos Participatius 2020 tenen com a objectiu que la ciutadania de Sant Lluís pugui decidir la
destinació de 100.000 euros de la partida d'inversions del pressupost municipal 2021, que serà l’exercici en
el qual s’executaran els projectes decidits al llarg de l’any 2020.

2. Objecte
L’objecte del present document és regular tot el procediment dels Pressupostos Participatius 2020.

3. Pressupost
El pressupost màxim total que l’Ajuntament sotmet al procés de participació és de 100.000€ (IVA inclòs), de
la partida d’inversions del pressupost corresponent a l’anualitat 2021. Atès que, d’acord amb el calendari
del procés, l’execució de les propostes seleccionades s’efectuarà durant l’any 2021, la despesa es condiciona
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 2021.

4. Fases i estructura del procès
a. Informació pública i presentació de les propostes
b. Avaluació de les propostes
c. Votació de les propostes
d. Retorn dels resultats
e. Execució de les propostes

5. Les propostes
5.1 Qui pot presentar-ne
Qualsevol ciutadà o ciutadana major de 16 anys, empadronat a Sant Lluís.
5.2 Quantes se’n poden presentar
Una única proposta per persona.
5.3 Com es presenten
La presentació de propostes es podrà realitzar de forma presencial,amb cita prèvia, fent un registre
d’entrada al SAC, o bé telemàticament per mitjà de la carpeta ciutadana de l'Ajuntament de Sant Lluís.
S’hauran de presentar en el format que l’ajuntament de Sant Lluís facilitarà (al SAC i a la pàgina web).
5.4 Quan es presenten
El període de presentació de propostes serà el comprès entre els dies 20 de juliol al 7 d’agost .
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5.5 Requisits
Les propostes hauran de:
-

Ser noves inversions o obres de manteniment i/o reparació de les actuals.

-

Ser adquisicions de material (mobiliari urbà, ordinadors, fonts...) o d’edificis o d’espais.

-

Ser respectuoses amb el medi ambient i han de complir amb criteris sostenibles.

-

Ser d’interès general (no respondre a interessos personals o particulars d’un col·lectiu o entitat
concrets) .

-

Tenir un caràcter concret, determinat i avaluable econòmicament.

-

Definir la seva ubicació i àmbit territorial, i aquest serà de titularitat municipal, exceptuant-ne
aquells que tot i ser de titularitat municipal siguin espais d’ús restringit.

-

Estar vinculades a les competències municipals assenyalades en l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de règim local i 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears, i/o als serveis municipals regulats a l’art. 26 de la referida Llei de
bases de règim local

-

Tenir un cost no superior als 25.000€

6. Comitè Avaluador
És l’òrgan encarregat de realitzar el seguiment del projecte de Pressupostos Participatius i vetllar pel seu
bon desenvolupament. Avalua les propostes realitzades i elabora els informes corresponents.
Està format per personal tècnic i polític de l'Ajuntament de Sant Lluís:
- La regidora de Participació
- El regidor d’Hisenda
- Un tècnic de l’àrea de Participació
- Un tècnic de l’àrea de Brigada
- Dos tècnics de l’àrea de Serveis Tècnics
En cas necessari es podrà disposar d'ajuda externa experta a petició del conjunt del Comitè Avaluador. El
Comitè Avaluador tindrà com a finalitat examinar l'aplicabilitat i la viabilitat tècnica, econòmica i legal de les
propostes presentades, així com comprovar que compleixen amb els criteris establerts en aquestes bases.

7. Exercici del vot

7.1 Qui pot votar
Qualsevol ciutadana o ciutadà que estigui empadronat a Sant Lluís i sigui major de 16 anys.
7.2 Quantes propostes es poden votar
Cada persona podrà triar fins a 3 propostes. El vot serà individual i intransferible.
7.3 Com es vota
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.
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7.4 Quan es pot votar
El procés de votació serà entre els dies 14 i 18 de setembre (ambdós inclosos).

8. Publicació dels 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 el 22 de setembre a la web municipal i al tauler d’anuncis.
Els resultats obtinguts en la votació tindran caràcter vinculant. S'executaran els projectes més votats fins a
esgotar l’aplicació pressupostària dels Pressupostos Participatius 2020.
Els projectes seleccionats per la ciutadania de Sant Lluís seran executats durant l’exercici 2021.

9. Calendari del procés
20 de juliol al 7 d’agost – Presentació de les propostes per part de la ciutadania
10 d’agost al 10 de setembre – Valoració de les propostes per part de la Comissió Avaluadora
11 de setembre – Publicació a la pàgina web de les propostes acceptades
14 al 18 de setembre – Votació de les propostes per part de la ciutadania
22 de setembre – Publicació de les propostes guanyadores
Exercici 2021 – Execució de les propostes guanyadores dels Pressuposts Participatius 2020

10. Disposició final
Les presents bases només tindran vigència durant el procés dels pressuposts participatius 2020. Qualsevol
eventualitat no recollida de manera explícita ni implícita en les presents bases i que no puguin ser resoltes
mitjançant l’aplicació de normativa de rang superior seran objecte de resolució expressa per part de
l’Ajuntament. Totes aquelles possibles eventualitats recollides hauran de ser reglades en posteriors bases
per tal de garantir la seguretat jurídica del procés

