REGLAMENT
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2014
CIUTAT D’ALCOI

PRINCIPIS BÀSICS

Alcoi aposta decididament pels Pressupostos Participatius i posa a
disposició de la ciutadania recursos públics municipals. Amb aquesta iniciativa
Alcoi serà un espai de debat, de decisió i de consens en la creació de sinergies
estratègiques de ciutat.

Per aconseguir-ho es plantejarà el següent escenari reglamentat:

A la Democràcia representativa ja existent en les nostres administracions
locals, se li sumarà la Democràcia directa, que es formalitzarà a través
d’Assemblees públiques amb la premissa d’una persona un vot.

Creació d’un Comissió de Treball de Participació Ciutadana que faciliti el
seguiment permanent dels acords assolits, que garanteixi la transversalitat de
la Democràcia Participativa en l’Ajuntament de la nostra ciutat i que afavoreixi
el treball en matèria de Participació Ciutadana.

Assentarem les bases d’autoregulació per a garantir l’èxit i consolidació dels
Pressupostos Participatius. És a dir, sense llevar les competències del
Consistori, establirem les condicions òptimes per a què la ciutadania estableixi
les regles del funcionament dels Pressupostos Participatius.

Les decisions preses durant el procés participatiu seran vinculants i
s’incorporaran en els Pressupostos Municipals.

Es tindrà en consideració i s’aplicarà la Justícia Social, afavorint la
redistribució equitativa dels recursos econòmics disponibles. Prioritzant, en tot
moment, els col·lectius més desafavorits.

ESTRUCTURA,

ORGANITZACIÓ

I

FUNCIONAMENT

ASSEMBLEES

PÚBLIQUES.
Les Assemblees Públiques per al procés de Pressupostos Participatius
s’estructuraran de la següent forma:

Es realitzaran 6 Assemblees de Barri on s’haurà de:
Proposar, Prioritzar i elegir delegats

1.

Zona Nord

2.

Centre i Viaducte

3.

Santa Rosa i Els Clots

4.

Batoi

5.

Eixample

6.

Zona Alta Partidor i Font Roja

Assemblees Juvenils en instituts i Universitat:
Dinàmiques participatives

1.

IES Andreu Sempere

2.

IES Pare Vitòria

3.

IES Cotes Baixes

4.

IES Batoi

5.

La Salle

6.

Sant Roc

7.

UPV Campus d’Alcoi

8.

l’Escola d’Art

i una Mesa de Ciutat per prioritzar propostes:

1.

Al Saló de Plens de l’Ajuntament

En les Assemblees de Barri es podrà proposar, debatre i prioritzar
les diferents propostes en matèria d’inversió. També es seleccionaran els
delegats que aniran a la Mesa de Ciutat.

Per tant, s’elegiran les 3 propostes més votades de cada Assemblea
de Barri i es portaran a la Mesa de Ciutat a través dels delegats de cada
Assemblea de Barri. Les propostes de cada procés participatiu de cada Àrea
també es portaran a la Mesa de Ciutat amb els seus respectius delegats.

De cada Assemblea de Barri sortiran 2 delegats que defensaran les
seves propostes en la Mesa de Ciutat. Al mateix temps, de cada Assemblea
de Barri també sortirà 1 delegat (més un delegat suplent) que formarà part de
la Comissió de Treball de Participació Ciutadana.

Aquesta Comissió de Treball comptarà amb competències de seguiment
i organització en els processos de participació.

En la Mesa de Ciutat s’elegiran les 3 propostes més consensuades
per tots o, en el seu defecte, les 3 més votades, sempre i quan, ho permeti la
quantitat econòmica destinada als Pressupostos Participatius.

Les Assemblees de Joventut serviran per a estimular la participació
dels nostres joves en les Assemblees de Barri.

Finalment, es faran dos llistats:
1.

El vinculant. On les propostes més votades s’inclouran en el
Pressupost Municipal.

2.

I el no vinculant. On la resta de propostes es faran arribar als
respectius departaments amb competències sobre la matèria per
a què tinguin constància.

Els ciutadans i les ciutadanes podran presentar les seves
propostes d’inversió i manteniment, programes i activitats, en les
Assemblees de Barri.

La Comissió de Treball de Participació Ciutadana quedarà constituïda
de la següent forma:

6 delegats de les Assemblees de Barri distribuïts d’aquesta manera:

1 delegat de l’Assemblea de la Zona Nord
1 delegat de l’Assemblea del Centre i Viaducte
1 delegat de l’Assemblea de Santa Rosa i Els Clots
1 delegat de l’Assemblea de Batoi
1 delegat de l’Assemblea l’Eixample
1 delegat de l’Assemblea de la Zona Alta Partidor i Font Roja

1 funcionari de l’Ajuntament que farà les funcions de Secretari.

I el President de la Comissió que recaurà en el Regidor de Participació
Ciutadana.

