AJUNTAMENT DE RIOLA

INTRODUCCIÓ.
El Pressupost Participatiu és un instrument que permet la participació oberta i directa
de la ciutadania en l'ús d'una part dels recursos municipals, en concret, sobre una part
del Pressupost que gestiona l'Ajuntament de Riola.
L'Ajuntament de Riola desitja fomentar la participació dels ciutadans en l'ús dels
pressupostos, a través del Procés de Pressupostos Participatius, mitjançant la qual la
ciutadania puga realitzar propostes concretes per a millorar el municipi i després votar
aquelles que els semblen més útils o importants i que redunden en el seu benefici.
LEGISLACIÓ APLICABLE:
1. Articles 69.1, 70 bis de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
2. Articles 137, 140,141 llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat
Valenciana.
3. Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de
la Comunitat Valenciana.
4. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon
govern
5. Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
ARTICULE 1. PRESSUPOST PARTICIPATIU.
L'article 32 del Reial decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), estableix
que la Diputació cooperarà a l'efectivitat dels serveis municipals, preferentment dels
obligatoris, per al desenvolupament dels quals, amb participació dels Ajuntaments,
redactarà els plans provincials establits en l'article 36 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
A aquests efectes, i d'acord amb l'obligació imposada per l'article 36.2.a) de la LRBRL,
la Diputació provincial “aprovarà anualment un pla provincial de cooperació a les obres
i serveis de competència municipal” i, a fi d'assegurar l'accés de la població de la
província al conjunt de serveis mínims de competència municipal i la major eficàcia i
economia en la prestació d'aquests, podrà instrumentar plans especials o altres
instruments específics per a la realització i manteniment d'obres i serveis municipals.

L'objecte d'aquestes ajudes se centra en el finançament d'inversions associades a
obres o serveis, que siguen de competència municipal, segons l'art. 25 de la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases de Règim local.
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BASES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT DEL PROCÉS PARTICIPATIU REFERENT
ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS – EXERCICI 2020DE L'AJUNTAMENT DE RIOLA,

AJUNTAMENT DE RIOLA
Considerant que les obres que han d'incloure's en aquestes ajudes afecta de manera
directa als ciutadans de Riola, s'articula el present procés de participació ciutadana,
que persegueix els següents aspectes fonamentals:
- Cerca de la major participació ciutadana possible.
- Desenvolupament d'un procés públic, obert i transparent.
- Promoció de la solidaritat entre la ciutadania.
- Ser un procés de reflexió de la ciutadania per a millorar el seu entorn..
- Fomentar la participació i la implicació de les associacions, clubs i entitats ciutadanes
de Riola.
Les inversions han de reunir les següents característiques:
a. Que no siguen béns fungibles, és a dir, que no es consumisquen amb l'ús.
b. Que tinguen una duració superior a l'exercici pressupostari, 12 mesos.
c. Que siguen susceptibles d'inclusió en inventari, sent aquest una relació detallada,
ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.
d. L'import assignat serà un mínim de 50.000,00.-€
Les inversions, per tant, no són activitats (programes culturals, festes…), ni serveis,
com podria ser la petició de més servei de neteja o personal per a Serveis Socials, ni
tampoc subvencions
ARTICULE 2. BASES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.
El present document, que conté les bases de funcionament dels Pressupostos
Participatius, ha sigut elaborat per l'Alcaldia de l'Ajuntament de Riola i Regidoria de
Transparència, i Participació Ciutadana, per al procés participatiu que s'efectuarà en
l'exercici 2019, i afectarà els Pressupostos corresponents a l'exercici 2020.
Les regles contingudes en les presents bases seran assumides tant pels ciutadans i
ciutadanes, com per l'equip de govern municipal.

Podran participar en el procés de Pressupostos Participatius totes les persones
empadronades en el municipi de Riola, majors de 16 anys, a data d'1 de gener del
2019.
Tot el que complisca amb aquestes característiques podrà realitzar propostes i exercir
el seu dret al vot, identificant-se prèviament.
ARTICULE 4. CALENDARI DEL PROCÉS PARTICIPATIU.
S'estableixen com a dates estimatives del procés, les següents:
FASE 1: PROPOSTES.
DEL 6 DE GENER FIN AL 20 DE GENER.
- INTERNET (Correig electrònic: consultariola@gmail.com)
- PRESENCIAL (horari d’atenció al públic: 9:00 a 13:00 hores)
FASE 2: AVALUACIÓ TÈCNICA.
N.I.F.:P-4621700-F

TEL: 961702201

FAX: 961710327

CARRER AMPLE Nº 5

46417-RIOLA

VALÈNCIA

Codi Validació: 7SJGWCRHLSLY36AQ4Q5CHLN9S | Verificació: https://riola.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

ARTICULE 3. PARTICIPANTS.

AJUNTAMENT DE RIOLA
DES DEL DIA 21 DE GENER FINS A 31 DE GENER
FASE 3: PUBLICACIÓ DE PROPOSTES.
PRIMERA QUINZENA DE FEBRER
FASE 4: ASSEMBLEA
SEGONA QUINZENA DE FEBRE
VOTACIONS.
-8 DE MARÇ
FASE 6: RESULTATS.
A partir de l'endemà a la votació.
Les presents dates podran ser objecte de modificació, per motius d'interés públic, sent
objecte de publicitat en la pàgina web i mitjans de comunicació social de l'Ajuntament.
ARTICULE 5. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES, VIABILITAT DE LES PROPOSTES,
VOTACIÓ I RESULTATS.
5.1. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.
El mecanisme establit per a portar a terme la participació és l'elaboració de propostes
ciutadanes que posteriorment seran classificades i votades i, si escau, seleccionades
per a la seua execució.

Les propostes ciutadanes, hauran de complir amb els següents criteris:
- Que siguen concordes amb la legislació vigent, en matèria urbanística i de
contractació.
- Que estiguen en el marc de competències pròpies de l'Ajuntament de Riola.
- Que intenten aconseguir la millora del nucli urbà i de la resta de les urbanitzacions.
- Que no supose un increment del pressupost assignat ni que contemple un
manteniment anual o pluriennal.
- Ha de prevaldre en tot cas i sota qualsevol circumstància l'interés general. No poden
prevaldre sobre l'interés general qualsevol tipus d'interessos particulars.
- No seran acceptades les propostes que no siguen de competència municipal, les que
resulten tècnicament inviables, així com les propostes en execució, ja planificades o
que comprometen la despesa del pressupost d'anys posteriors.
La fase de propostes s'articularà de la següent forma:
1. Canal presencial:
- Emplenant el formulari i depositant-lo en l'urna habilitada en l'Oficina de participació
ciutadana i Transparència en horari d'atenció al públic.
2. Canal virtual:
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Els participants podran fer ús del seu dret, mitjançant la presentació, de manera
presencial, de propostes en la seu de l'Ajuntament (urna habilitada a tals efectes) o per
Internet (correu electrònic, habilitat a aquest efecte) i sempre a través dels mitjans
establits per la Regidoria de Transparència, i Participació Ciutadana (correu electrònic
consultariola@gmail.com)

AJUNTAMENT DE RIOLA
- remissió d'un correu electrònic, on figure la proposta, ajustada a les presents bases.
5.2. CLASSIFICACIÓ I VIABILITAT DE LES PROPOSTES
Una vegada revisades i classificades les propostes, se sotmetran a l'avaluació dels
tècnics municipals responsables de les àrees afectades, que s'hauran de pronunciar
sobre la viabilitat de cadascuna d'elles.
Com a resultat d'aquest procés, hi haurà proposades ciutadanes que podran ser
desestimades per no complir amb els aspectes bàsics competencials de
l'Administració Local, o si escau, l'import pressupostari previst.
Totes aquelles propostes ciutadanes de similar naturalesa i objectius seran unificades.
Una vegada emeses les conclusions tècniques, se celebrarà una Assemblea
Ciutadana, a la qual podran assistir tots els ciutadans i ciutadanes de Riola, a l'efecte
de que puguen formular les observacions que consideren oportunes a les conclusions
tècniques.
Una vegada declarada la viabilitat de les propostes, és a dir, que és factible realitzarles per l'Ajuntament Riola, les mateixes estaran preparades per a la votació.
Aquesta decisió serà publicada en les xarxes socials i pàgina web de l'Ajuntament a
través d'un únic document
ARTICLE 6. VOTACIÓ.
Una vegada iniciat el procés de votació cada persona podrà seleccionar les propostes
que considere.

En el supòsit en el qual confluïsca un cas d'empat de propostes, serà la Regidoria de
Transparència, i Participació Ciutadana juntament amb els departaments d'obres,
serveis públics i contractació la que, atenent criteris d'interés general, establisca la
priorització de l'execució.
Per a la votació de les propostes es podrà exercir el dret de manera presencial, a
través del model i en urna, habilitades per l'Ajuntament, en la seda de la present Entitat
Local (Carrer Ample num. 5).
El participant tan sols haurà de mostrar el seu DNI, passaport o permís de conduir, i la
seua data de naixement per a exercir el dret al vot. D'aquesta forma el participant
s'assegura el seu anonimat al no quedar vinculat amb un nom i cognoms.
ARTICULE 7. RECOMPTE I RESULTATS
El recompte de la votació donarà com a resultat un informe on estaran recollides les
opcions guanyadores i els resultats globals de participació.
D'aquest informe s'adonarà a l'Ajuntament Ple, als efectes oportuns
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Podran votar les propostes plantejades majors de 16 anys, a data d'1 de gener del
2019, empadronats en el municipi.

AJUNTAMENT DE RIOLA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.
Es faculta a la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Participació ciutadana, la
interpretació de les presents bases i la presa de les decisions oportunes, d'aquelles
qüestions que no estiguen recollides en les presents bases reguladores.
CLAUSULA DE TRANSPARÈNCIA.
Les presents bases reguladores atendran en el que es disposa en l'article 8.c de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
governe
DISPOSICIÓ FINAL.
La participació en el procés participatiu, comporta l'acceptació de les presents bases.
En Riola, a fecha de firma electrónica.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA:
JUDITH CAPELLINO VENTURA
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