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Ajuntament de L’Olleria
Edicte de l’Ajuntament de L’Olleria sobre aprovació
definitiva del ”Reglament de la Participació Ciutadana
de L’Olleria”.
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de L’Olleria, en la seua sessió ordinària de
29 de maig de 2017, va acordar aprovar, amb caràcter provisional,
el ”Reglament de la Participació Ciutadana de L’Olleria”.
D’acord amb el que es disposa en l’article 49 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord es va
sotmetre a informació pública, mitjançant edictes que es van exposar
en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de València nº. 122, de 27 de juny de 2017, durant el
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals, els interessats podien
examinar l’expedient i presentar els suggeriments i reclamacions que
estimaren oportunes.
Definitivament aprovat l’acord al no haver-se interposat reclamació
alguna contra el mateix durant el període d’informació pública, de
conformitat amb el que es disposa en els articles 49 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
s’exposa al públic el text íntegre del Reglament, quedant redactat
com tot seguit, s’indica:
REGLAMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE
L’OLLERIA.
1. JUSTIFICACIÓ, MARC LEGAL I FINALITAT DEL REGLAMENT
1.1 Exposició dels motius
Des de fa temps l’Ajuntament de l’Olleria, a través de la Regidoria
de Participació Ciutadana, està treballant per a facilitar i promoure
la participació de les veïnes i veïns del poble en la vida municipal.
Des del Consistori Municipal s’han promogut diverses actuacions
pretenent obrir nous camins per a incorporar la participació ciutadana a la manera de governar de la nostra localitat.
Aquest reglament de participació ciutadana de l’Olleria conforma el
marc regulador de les diferents vies i línies d’actuació que s’estan
portant a terme des de la Regidoria de Participació amb l’objectiu
de formalitzar la relació de la administració municipal amb els diferents agents socials, les veïnes i veïns del poble.
Amb aquestes bases reguladores la Regidoria de Participació manifesta públicament el seu compromís oficial de continuar portant
endavant la voluntat política de l’actual Corporació Municipal
d’instaurar eixos nous models de govern participat i, garantir que els
resultats que del seu funcionament sorgisquen, siguen portats a terme.
Uns nous models que acosten i permeten a les veïnes i veïns donar
a conèixer les seues demandes i necessitats i treballar conjuntament
amb l’administració municipal en la recerca de les solucions més
idònies i eficaces per a canviar eixos problemes quotidians que van
apareixent a la vida diària del poble.
Per tant, aquest reglament conté el conjunt d’accions, processos i
mecanismes de participació ciutadana a través dels quals la població
pot intervenir en els assumptes públics que l’afecten convertint-se
en protagonistes directes de la gestió de part de les decisions i assumptes públics que es prenen des de l’Ajuntament afavorint i fomentant així el consens i la resolució conjunta de conflictes i problemes que es van plantejant en l’exercici del govern municipal.
1. 2 Marc Legal.
Aquest reglament està emmarcat dins de la legislació vigent prevista als articles 9.2 i 23.1 de la Constitució Espanyola on s’estableix
expressament el dret de la ciutadania a participar directament dels
assumptes públics. Uns drets constitucionals reflectits dins de l’àmbit
municipal per l’article 18 de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local on es dóna plena efectivitat i concreció a l’aplicació
d’aquests drets i deures veïnals als municipis de l’estat i que concretament són:
a) Ser elector i elegible d’acord amb el que es disposa en la legislació electora.
b) Participar en la gestió municipal d’acord amb el que es disposa
en les lleis i, si escau, quan la col·laboració amb caràcter voluntari
dels veïns/es siga interessada pels òrgans de Govern i Administració
Municipal.
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c) Utilitzar, d’acord amb la seua naturalesa, els serveis públics municipals, i accedir als aprofitaments comunals, conforme a les normes
aplicables.
d) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals
legalment previstes a la realització de les competències municipals.
e) Rebre informació, prèvia petició raonada, i dirigir sol·licituds a
l’Administració municipal en relació a tots els expedients i documentació municipal, d’acord amb el previst en l’article 105 de la
Constitució.
f) Demanar la consulta popular en els termes previstos en la Llei.
g) Exigir la prestació i, si escau, l’establiment del corresponent
servei públic, en el supòsit de constituir una competència municipal
pròpia de caràcter obligatori.
h) Exercir la iniciativa popular en els termes previstos en l’article 70
bis.
i) Aquells altres drets i deures establits en les lleis.
1.3. Finalitat.
Aquest reglament té la finalitat de:
• Informar, descriure i regular els processos i línies de treball participatives realitzades i que estan portant-se a terme des de la Regidoria de Participació.
• Instaurar una normativa local que avale i done validesa als diferents
processos participatius així com als resultats sorgits d’aquests.
• Garantir que el govern municipal complirà amb les decisions
preses, consensuades i votades pel veïnat de l’Olleria, resultat dels
processos participatius oberts des de la Regidoria de Participació. 2.
BASES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
A L’OLLERIA.
2.1 Breu exposició dels diferents processos participatius.
La participació ciutadana a l’Olleria està conformada per un conjunt
d’activitats, processos i tècniques que permeten a la població intervenir en els assumptes públics que l’afecten. Aquestes línies participatives posades en marxa o en fase de planificació es poden dividir
en tres segons els objectius específics que segueixen cadascuna
d’elles:
• Proposar solucions d’inversió i millora concretes per al poble des
de l’autogestió directa del veïnat del poble.
• Col·laborar periòdicament amb l’Ajuntament des dels Consells
Municipals en els assumptes públics que els pertoca a cadascun
d’ells.
• Informar i fomentar la participació ciutadana amb la utilització de
les noves tecnologies.
D’aquesta manera les tres línies participatives diferenciades que són
regulades amb aquest reglament són:
• Propostes d’inversió participatives.
Es tracta de consultes ciutadanes en inversions i propostes de millora per al poble realitzades a partir de la posada en marxa de processos autogestionats per les veïnes i veïns de l’Olleria.
L’Ajuntament facilita en aquest tipus de consultes tots els canals
comunicatius i participatius necessaris així com l’assessorament
tècnic per a que la ciutadania puga tindre plena llibertat per a des de
l’autogestió donar idees, proposar millores d’inversió, seleccionar
les més urgents i votar aquelles més necessàries per augmentar la
qualitat de vida del poble.
Aquestes consultes consten d’una partida pressupostaria concreta
cada any que està dirigida a les depeses ocasionades per la mateixa
gestió de les consultes, la realització de estudis tècnics previs de les
propostes i la execució d’aquelles propostes que les seues depeses
poden ser assumides en la seua totalitat per aquesta partida anual
assignada.
Aquests processos diferenciats que poden posar-se en marxa de
forma alterna són:
• Campanya de participació oberta i directa a la ciutadania per a la
proposició d’idees de millora.
• Disseny i elaboració de propostes col·lectives i consensuades a
través de grups de treball de veïnes i veïns de l’Olleria.
• Consells Municipals.
Realització d’un treball col·laboratiu i consultiu de la Regidoria de
Participació amb els diferents Consells Municipals que engloben el
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teixit associatiu i veïnal de l’Olleria. Actualment l’Olleria té tres
consells municipals:
• Consell d’Indústria
• Consell de Comerç i Hostaleria
• Consell Veïnal
Des de la Regidoria de Participació es porten a terme reunions periòdiques amb els tres consells municipals del poble. Aquestes reunions tenen un caràcter informatiu i consultiu convertint els consells
en òrgans actius d’assessorament directe sobre els assumptes públics
de l’Olleria. Des d’una tasca d’escolta activa, seguiment i treball
col·laboratiu i bidireccional la finalitat d’aquestes reunions es incorporar les demandes i les necessitats de cadascun dels agents socials
i els ciutadans per a dotar de major viabilitat i eficàcia les decisions
a prendre per part de cadascun dels diferents àmbits i àrees d’actuació
de l’Ajuntament.
• Creació d’una plataforma digital de participació ciutadana.
L’última línia participativa regulada a aquesta normativa és el disseny
i dotació d’una plataforma digital que continga els diferents processos participatius que es posen en marxa al poble. La funció d’aquesta
plataforma no sols serà merament informativa sinó que facilitarà una
major interacció i comunicació de la ciutadania amb la Regidoria de
Participació agilitzant bona part de les consultes i fases de cadascun
dels mecanismes participatius oberts al municipi.
Aquesta plataforma servirà com ancoratge i institucionalització dels
diferents processos participatius donant una oficialitat digital que
facilite i potencie la transparència administrativa de la gestió de la
corporació municipal.
2.2. Propostes d’inversió participatives.
Les propostes d’inversió participatives són un mecanisme de participació directa de la ciutadania en l’elaboració de propostes de millora per al poble del qual el resultat final és inclòs dins dels pressupostos municipals. Eixe és el compromís que pren la corporació
municipal en el present document davant aquelles propostes, que una
vegada prioritzades i passat l’estudi de viabilitat, són les més votades
per tot el veïnat de l’Olleria.
Per a portar a terme l’elaboració d’aquestes propostes d’inversió
l’Ajuntament posa en marxa dues maneres diferenciades de fer les
consultes però que mantenen en essència totes dues les diferents
fases d’un procés consultiu autogestionat per les pròpies veïnes i
veïns del poble. Durant aquest procés la ingerència de l’administració
és redueix a un assessorament tècnic informatiu necessari per a optimitzar les tasques d’ideació i formulació de les propostes.
2.2.1 Campanya de participació oberta i directa a la ciutadania per
a la proposició d’idees de millora.
- Descripció
Aquesta campanya es caracteritza per ser un procés anual de participació directa i obert a totes les veïnes i veïns de l’Olleria on aquests
poden formular de manera individual les seues propostes de millora
per al poble. L’objectiu final es la selecció de la millor proposta i la
més prioritària a realitzar durant eixe any. Es tracta d’una consulta
promoguda des de l’Ajuntament i autogestionada per la ciutadania
ja que l’elecció de la proposta més adequada cada any és seleccionada per un sistema de votació pels propis veïns i veïnes. Des de la
Regidoria de Participació Ciutadana es faciliten tots els canals de
difusió, participació i recollida de propostes així com de realitzar un
estudi de viabilitat previ (seguint uns criteris exposats a les bases)
de totes les propostes arreplegades abans de que la ciutadania faça
la tria d’aquella que pensen que es la més òptima i adequada per a
ser realitzada..
La duració total de tot el procés de la campanya es de poc més de
dos a quatre mesos i conté 7 fases diferenciades:
• Difusió i comunicació pública de la campanya.
• Recollida d’idees.
• Estudi de Viabilitat.
• Presentació de les idees seleccionades per la seua viabilitat.
• Període de votació.
• Comunicació de la idea més votada.
• Execució de la proposta.
- Objectius
Els objectius concrets d’aquesta campanya són:
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• Promocionar i fomentar la participació ciutadana en el municipi
de l’Olleria.
• Facilitar la participació ciutadana a la població de l’Olleria amb
un procés senzill, clar i àgil.
• Donar la veu als ciutadans i ciutadanes i apropar-los a la pressa de
decisions públiques.
• Fer ús de les noves tecnologies com a un nou canal de participació
ciutadana sense deixar d’utilitzar els canals tradicionals de participació.
• Garantir una participació efectiva i de qualitat assumint els compromisos d’execució dels resultat del procés consultiu.
- Fases del procés.
• Tipologia de propostes.
Les propostes d’aquesta consulta ciutadana hauran de ser presentades
a títol individual per la ciutadania de manera voluntària i lliure dins
dels terminis de dates establerts per l’Ajuntament i que suposen una
millora per a la qualitat de vida del poble.
El contingut d’aquestes propostes de millora per al poble que podran
presentar-se a aquesta campanya hauran d’ajustar-se als àmbits
d’actuació pública que són competència de l’Ajuntament i al pressupost que des d’un inici serà l’assignat prèviament a les bases anuals
de la campanya. Tot i així, l’equip de govern obrirà la possibilitat de
captació de més recursos econòmics a partir de l’estudi de la proposta triada, iniciant-se eixe procés administratiu durant l’any en
curs, podent allargar-se, per tant, els terminis d’execució a l’any
següent.
• Qui poden presentar propostes.
Podrà participar en aquest procés qualsevol persona física o jurídica
que estiga empadronada o tinga la seua seua fiscal a l’Olleria. No hi
haurà cap restricció d’edat de la persona que emeta la proposta.
• Procediment de presentació de propostes.
Per a la presentació de propostes s’obrirà un termini de recollida
d’aquestes d’una duració aproximada d’un mes. Les veïnes i veïns
que participen hauran d’omplir un formulari (elaborat i distribuït per
la Regidoria de Participació Ciutadana) amb les seues dades de
contacte i una breu redacció de la seua proposta. El formulari es
podrà fer arribar l’Ajuntament a través de diferents vies:
• a partir d’una aplicació informàtica per a mòbils (APP).
• a través del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de
l’Olleria
• enviant un correu electrònic via email a participa@lolleria.org
• utilitzant les bústies que s’instal·laran en tots els edificis públics
propietat de l’Ajuntament.
No hi haurà un límit de presentació de propostes per persona. Cada
veïna o veí podrà emetre tantes propostes com considere.
• Criteris per a l’establiment de la viabilitat
Una vegada tancat el termini de presentació es realitzarà una avaluació tècnica sobre la viabilitat de totes les propostes rebudes que
tindrà una duració aproximada de deu a vint dies hàbils (el termini
concret es comunicarà en cada campanya de comunicació associada
al procés participatiu corresponent). Per a portar a terme eixa avaluació on es puntuarà cadascuna de les propostes és conformarà una
comissió tècnica de l’Ajuntament que s’encarregarà de analitzar i
valorar-les seguint els criteris ja marcats prèviament a les bases reguladores de la campanya i que queden ací establerts:
- La factibilitat. Es valorarà quant de factible i possible es realitzar
la idea proposada seguint diferents condicions com: si es competència o no de l’Ajuntament l’actuació determinada, si la seua complexitat la fa viable o no, etc.
- Necessitat real per al poble. En aquest criteri s’analitzarà el grau
d’urgència de la idea proposada i si es tracta d’una necessitat real
que afecta a bona part de la població de l’Olleria.
- Temporització. Es tindrà en compte en aquest criteri si és possible
que la proposta puga ser executada en un termini de temps determinat condicionat també a poder ser inclosa als pressupostos de l’any
següent.
- Recursos necessaris. Es tindrà en compte si la proposta que es
presenta s’ajusta al pressupost econòmic que s’ha aprovat per a la
campanya i també quins seran els recursos humans que hauran de
fer-se servir per a que aquesta siga executada.
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La valoració seguint aquest criteris es realitzarà amb un sistema de
puntuació de 0 a 10 per a cadascun dels criteris nomenats. Cadascun
dels criteris tindrà a més a més una baremació diferent que incidirà
en el resultat final de la puntuació de cadascuna de les propostes.
Aquest barem marcat a aquestes bases té en compte els nivells
d’importància diferents que té cadascun dels criteris a l’hora
d’analitzar les propostes.
• Factibilitat: 30%
• Necessitats per al poble: 20%
• Temporització: 10%
• Recursos necessaris: 40%
• Procediment d’estudi de la viabilitat de les propostes.
Des de l’Ajuntament s’establirà una comissió tècnica per a realitzar
l’estudi de viabilitat de cadascuna de les propostes. Les persones que
formaran part de la comissió tècnica seran:
- L’Alcalde o la persona que designe com al seu representant.
- El Regidor de Participació Ciutadana o la persona que designe com
al seu representant
- Tècnic competent en l’àrea de la idea a valorar.
Per tant, per a conformar aquesta comissió es tindrà en compte l’àrea
de cadascuna de les idees, agrupant i classificant així les idees segons
el seu àmbit d’actuació i àrea de treball de l’Ajuntament (Regidories).
Per a realitzar aquesta tasca, des de la Regidoria de Participació és
valorarà la necessitat de comptar per a cadascun dels àmbits amb un
membre que siga expert en cadascun d’ells. Si fóra necessari segons
la complexitat tècnica de cadascuna de les propostes, la comissió
podrà demanar aleshores assessorament pertinent de cada àrea a què
facen referència i sobre les quals es tinga més dificultat per a determinar la seua viabilitat.
La comissió tècnica realitzarà una acta oficials i públiques dels estudis de viabilitat realitzats.
Si durant la fase de presentació de propostes del procés participatiu
alguna de les propostes plantejades per la població ja està inclosa
dins d’algun projecte ja previst per a la seua posada en marxa per
l’equip de govern aquesta no podrà ser seleccionada per a ser votada
per la ciutadania encara que si que es tindrà en compte les aportacions
que puguen modificar el projecte original de l’equip de govern al
qual faça referència.
Totes les propostes, independentment del mitjà pel qual arriben, no
seran avaluades fins que acabe la fase de captació i recollida.
Una vegada acabada aquesta fase d’estudi de la viabilitat de les
propostes s’obrirà un termini per a la comunicació d’aquelles seleccionades que tindrà la duració d’entre una i dues setmanes aproximadament (serà comunicat el termini dins de cada campanya de
participació). Durant eixos dies, a través dels mitjans de comunicació
i informació oficials del consistori, es donaran a conèixer a totes les
veïnes i veïns del poble les propostes seleccionades per la comissió
tècnica i que posteriorment podran ser votades pels ciutadans. Una
vegada publicades les propostes seleccionades, es disposarà d’un
període de 2 dies per a qui vulga fer al·legacions.
• Sistema de votació.
Per a la fase de votació de les propostes s’establirà un període de
temps d’una a dues setmanes (serà comunicat el termini dins de cada
campanya de participació) on les veïnes i veïns de l’Olleria podran
votar aquella proposta que creuen que es la més necessària per a
portar a terme al poble.
El sistema de votació serà realitzat:
- De manera digital a través de la aplicació municipal que la Regidoria de Participació posarà a disposició de la ciutadania o de la
pàgina web oficial de l’Ajuntament
- Físicament depositant el vot a urna instal·lada a l’edifici del Consistori Municipal.
Cada veïna i veí empadronada a l’Olleria i major de 16 anys podrà
votar només una de les propostes seleccionades a l’estudi de viabilitat. A tal efecte es comprovarà amb un sistema de registre del DNI,
tant per sistema digital com físic. En cas que la persona no estiguera empadronada a l’Olleria o realitzara més d’un vot es procedirà a
l’anul·lació d’aquests.
• Recompte de vots.
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Una vegada acabat el termini de votació es passarà a fer el recompte de tots els suports rebuts per cadascuna de les propostes. Una
comissió creada per a aquesta fase del procés, conformada per representats de l’equip de govern i personal tècnic de l’Ajuntament,
serà l’encarregada de realitzar el recompte així com de realitzar una
acta oficial final dels resultats obtinguts. Durant la setmana posterior
a la votació es comunicarà a la població de l’Olleria el llistat
d’aquelles més votades a través dels mitjans de comunicació de
l’Ajuntament.
En cas de que la proposta més votada suposarà un cost inferior al
pressupost assignat per a la campanya la comissió tècnica podrà
decidir incloure totes aquelles propostes que puguen ser incorporades
que no sobrepassen tant els límits pressupostaris marcats com la
capacitat de recursos no econòmics disponibles. A tal efecte es respectarà alhora de seleccionar les propostes un ordre de priorització
establert a partir de la següent criteri de puntuació:
100 x Nombre de vots rebuts x puntuació Ajuntament = puntuació
proposta
Nombre de vots totals
La persona que haja dissenyat la proposta més votada rebrà una xicoteta retribució econòmica especial en reconeixement per la seua
participació en el procés. Un premi econòmic que podrà utilitzar als
comerços locals adherits a l’associació de comerciants i/o hostalers
del poble de l’Olleria. En cas d’empat en la votació el premi econòmic es repartirà al 50% entre les propostes més votades.
• Execució de les propostes aprovades.
Els resultats de la votació seran publicats en la web municipal i difosos a través dels canals de comunicació oficials de l’Ajuntament
de l’Olleria- La proposta o propostes mes votades seran aprovades
en sessió plenària per la Corporació municipal per a la seua futura
execució podent iniciar-se els procediments administratius d’execució
durant l’exercici municipal d’eixe any i la seua execució durant l’any
següent.
2.2.2. Disseny i elaboració de propostes col·lectives i consensuades
a través de grups de treball de veïnes i veïns de l’Olleria.
- Descripció
Aquest procés de consulta es desenvoluparà al voltant de la creació
de grups de treball presencials conformats per veïnes i veïns del
poble de l’Olleria. Aquests espais de diàleg estaran oberts a tota la
ciutadania i s’articularan mitjançant la programació d’una sèrie de
tallers de participació ciutadana que tindran com a objectiu final el
disseny de propostes de millora consensuades entre el grup de ciutadans participants i que incidiran en el bé comú i general del poble.
La posada en marxa des de la Regidoria de Participació Ciutadana
d’aquests tallers pretenen afavorir un debat col·lectiu entre les veïnes
i veïns creant espais presencials de participació on hi haurà una recerca conjunta per part del grup de treball de les necessitats generals
del poble així com la ideació i formulació de solucions comunes.
Es tractarà també d’un procés de participació autogestionat per la
població on la Regidoria de Participació Ciutadana facilitarà els
encontres i la dinamització d’aquests espais deliberatius entre les
veïnes i veïns de l’Olleria i on l’Ajuntament oferirà també un servei
d’assessorament informatiu tècnic continu durant tot el procés de
creació de les propostes.
El resultat final d’aquests tallers serà l’elaboració d’un llistat de
propostes grupals i consensuades per totes i tots els participants que
posteriorment podran ser votades per la totalitat de la població de
l’Olleria una vegada hagen passat el necessari estudi de viabilitat
dels serveis tècnics de l’Ajuntament. La votació decidirà quina es la
proposta més urgent per a ser realitzada durant eixe any.
Les propostes elaborades durant aquest procés de consulta podran
tindre una major complexitat d’execució i seran pensades com a línies
estratègiques que es tindran en compte com a possibles futures actuacions de l’equip de govern i de les quals es podran portar a terme
aquelles que no superen els límits pressupostaris disponibles. Per a
facilitar la tasca de l’Ajuntament als tallers es realitzarà una labor de
concreció i planificació de les possibles accions que podrien ser
executades de cadascuna de les idees estratègiques. Aquestes podran
continuar sent treballades conjuntament amb l’Ajuntament, una
vegada siguen seleccionades a la fase de votació de la ciutadania, a
través dels consell veïnal ja existent a l’Olleria. L’aprovació de
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l’execució de la proposta/propostes més votades dependran per tant
de la partida pressupostaria aprovada per la Regidoria de Participació
Ciutadana per a l’exercici anual podent ser ampliada amb altres
partides pressupostàries no contemplades des d’un inici.
La duració total d’aquest procés participatius es de 8 mesos com a
màxim amb 7 fases concretes a executar:
• Difusió i comunicació pública de la campanya.
• Realització dels tallers de participació ciutadana.
• Estudi tècnic de Viabilitat de l’Ajuntament.
• Presentació de les idees seleccionades per la seua viabilitat.
• Període de votació.
• Comunicació de la proposta consensuada més votada.
• Execució de la proposta.
- Objectius
Els objectius concrets d’aquest procés consultiu son:
• Promocionar i fomentar la participació ciutadana en el municipi
de l’Olleria.
• Donar la veu als ciutadans i ciutadanes i apropar-los a la pressa de
decisions públiques.
• Desenvolupar un procés consultiu i participatiu que tindrà com a
objectiu el disseny de propostes d’inversió consensuades de millora
en el poble.
• Formar en cultura participativa i en processos autogestionats a les
veïnes i veïns de l’Olleria, fomentant la capacitat ciutadana de discussió i de deliberació col·lectiva sobre qüestions concretes de la
gestió municipal.
• Potenciar una comunicació recíproca, bidireccional i retroalimentada entre l’ajuntament i la ciutadania de l’Olleria.
• Garantir una participació real i transparent assumint els compromisos d’execució dels resultat del procés consultiu basat en el consens
entre els diferents participants dels grups de treball.
- Fases del procés
• Tipologia de propostes.
Les propostes d’aquesta consulta ciutadana seran el resultat d’un
treball de deliberació col·lectiva entre les veïnes i veïns que participen voluntàriament als tallers de participació ciutadana o espais de
diàleg que crearà la Regidoria de Participació per cometre aquest
objectiu.
Les propostes sorgides en aquest procés es caracteritzaran per ser
idees consensuades a partir d’un diagnòstic, debat i disseny compartit i basat en els punts d’encontre que trobe la població de l’Olleria
que participe als grups de treball que conformaran els tallers.
El contingut d’aquestes propostes i idees de millora per al poble que
podran elaborar-se a aquest procés participatiu hauran d’ajustar-se
als àmbits d’actuació pública que són competència de l’Ajuntament
i al pressupost assignat prèviament a les bases anuals de la consulta.
• Qui poden presentar propostes.
La presentació de propostes en aquest procés consultiu es realitzarà
de manera col·lectiva una vegada finalitzats els tallers de participació
ciutadana. Aquests tallers o espais de diàleg estan oberts a totes
aquelles veïnes i veïns de l’Olleria que vulguen participar presencialment.
• Procediment de presentació de propostes.
La presentació de les propostes es realitzaran una vegada siguen
realitzats els diferents tallers de participació ciutadana que es programaran al llarg de tot el procés. Es realitzaran quatre tallers durant
el procés podent ser ampliats el seu nombre en cas de que no foren
suficient per arribar a complir els objectius marcats. La seua periodicitat serà mensual estructurant-se segons l’objectiu concret dels
resultats que hauran de sorgir de cadascun d’ells:
- Presentació del procés consultiu. Recerca i identificació de necessitats generals del poble.
- Ideació i formulació de propostes a partir de les necessitats identificades anteriorment.
- Concreció, disseny i elaboració de les propostes formulades.
- Priorització de les propostes i accions més urgents dissenyades.
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La metodologia de treball es recolzarà en la pròpia participació del
grup, en la creació d’espais de diàleg que motivaran l’anàlisi, compartir opinions, el debat, l’escolta activa i el treball en equip.
Al ser un procés autogestionat per la pròpia ciutadania el paper dels
representants de l’Ajuntament es reduirà a una tasca protocol·lària i
de moderació de les sessions en el cas de que fóra necessari. La seua
intervenció podrà donar-se també amb objectius d’assessorament
informatiu sobre el procés iniciat i el seu desenvolupament.
La dinamització dels tallers correrà a càrrec d’un equip de professionals especialitzats en aquest tipus de processos participatius. Al
finalitzar cadascun dels tallers es realitzarà una acta oficial de la
sessió amb els resultats sorgits firmada per el representant de l’equip
de govern, el dinamitzador/a i un llistat d’assistència firmat per tots
els participants en el taller.
Taller de presentació del procés consultiu. Recerca i identificació de
necessitats generals del poble.
Durant aquesta sessió el grup de treball realitzarà un diagnòstic general de les mancances, necessitats i aspectes a millorar en el poble.
S’identificaran les necessitats reals del poble a partir d’un anàlisi
grupal de les problemàtiques que puguen existir a cada una de les
àrees d’actuació municipal. El resultat serà un mapa gràfic consensuat
de les necessitats generals del poble.
Taller d’ideació i formulació de propostes de millora.
El segon taller s’iniciarà a partir dels resultats de l’anàlisi de la situació i les necessitats del poble que sorgiren al primer taller. Els
participants realitzaran una tasca de recerca de solucions sobre elles
que portarà a la formulació en comú de les primeres idees de actuació generals que tindran com a objectiu buscar el bé comú del poble
i que beneficien a un ampli espectre de veïnes i veïns de l’Olleria.
Taller de concreció, disseny i elaboració de les propostes formulades.
Al tercer taller es concretaran i detallaran les propostes generals
formulades en el taller anterior amb accions específiques d’aplicació
directa que conformen la posada en marxa de les propostes. El resultat d’aquest taller serà l’elaboració de les propostes d’inversió ja
perfilades i desenvolupades per consens pel grups de veïnes i veïns
participants al grup de treball.
Taller de priorització de les propostes i accions més urgents dissenyades.
Una vegada consensuades i detallades les accions i propostes directes més adequades i necessàries, la quarta sessió estarà dedicada a
la priorització on es tindran en compte diferents criteris (nivell de
millora,urgència, població beneficiada, la inclusivitat, etc.) que facilitaran la selecció per part dels grup de treball de les propostes més
necessàries. El resultat d’aquesta dinàmica serà un llistat on per
ordre d’urgència i viabilitat estaran valorades totes les propostes
dissenyades.
• Criteris per a l’establiment de la viabilitat.
Els criteris generals per a l’establiment de la viabilitat que emmarquen
aquest procés consultiu no varien respecte a l’altre procés participatiu d’elaboració de propostes d’inversió:
- La factibilitat. Es valorarà quant de factible i possible es realitzar
la idea proposada seguint diferents condicions com: si es competència o no de l’Ajuntament l’actuació determinada, si la seua complexitat la fa viable o no, etc.
- Necessitat real per al poble. En aquest criteri s’analitzarà el grau
d’urgència de la idea proposada i si es tracta d’una necessitat real
que afecta a bona part de la població de l’Olleria.
- Temporització. Es tindrà en compte en aquest criteri si és possible
que la proposta puga ser executada en un termini de temps determinat condicionat també a poder ser inclosa als pressupostos de l’any
següent.
- Recursos necessaris. Es tindrà en compte si la proposta que es
presenta s’ajusta al pressupost econòmic que s’ha aprovat per a la
campanya i també quins seran els recursos humans que hauran de
fer-se servir per a que aquesta siga executada.
Aquests criteris es tindran en compte en els tallers participatius a
l’hora de ser elaborades les diferents propostes. D’aquesta manera
els grups de treball podran concretar d’una manera més efectiva les
idees que sorgisquen de la tasca realitzada.
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Per tant, en aquest cas, la valoració de les propostes no seguirà un
mecanisme de puntuació i baremació concreta determinada pels
criteris establerts si no que dependrà d’una avaluació final i global
realitzada del conjunt de totes les propostes que es presentaran com
a resultat final dels tallers de participació.
• Procediment d’estudi de la viabilitat de les propostes.
El procediment d’estudi de la viabilitat de les propostes en aquest
procés consultiu participatiu es realitzarà d’una manera continua amb
l’Ajuntament a partir de diferents mecanismes de comunicació que
s’establiran durant la realització dels tallers de participació.
Una vegada finalitzada cada una de les sessions dels tallers que
conformen el procés es realitzarà un acta oficial firmada acompanyada d’un llistat firmat per tots els participants on estaran plasmats
els resultats sorgits a la sessió corresponent. Aquestes actes informatives es traslladaran a la Regidoria de Participació Ciutadana que
realitzarà un breu estudi d’elles per a facilitar posteriorment un breu
assessorament tècnic informatiu sobre els resultats. L’Ajuntament
facilitarà també tota aquella informació pública d’aspectes tècnics
demandats pels grups de treball que puga facilitar la concreció i
disseny de les propostes de millora.
Aquesta labor d’assessorament administratiu per part de la Regidoria
de Participació, realitzat conjuntament amb les diferents àrees tècniques de l’Ajuntament, tindrà l’objectiu de donar una informació
bàsica sobre les propostes que aniran dissenyant-se per a perfilar-les
i modificar-les en aquells aspectes més complexes tècnicament optimitzant-les i donant-li major efectivitat al procés consultiu autogestionat. En el cas de que fóra necessari es podrà elaborar un informe tècnic per l’àrea pertinent respecte a algunes de els propostes
formulades. D’aquesta manera es facilitarà la tasca de reformulació
de les propostes, de manera que sense deixar d’atendre a les necessitats identificades les propostes puguen ser més viables tècnica,
econòmica i competencialment.
Si durant la fase d’elaboració de propostes als tallers participatius
alguna de les propostes plantejades per el grups de treball ja està
incloses dins d’algun projecte ja previst per a la seua posada en
marxa per l’equip de govern aquesta informació serà comunicada als
grups de treball i es tindran en compte les aportacions realitzades
que puguen modificar el projecte original de l’equip de govern al
qual faça referència.
Una vegada finalitzats els tallers i elaborat el llistat definitiu de
propostes de millora per al poble la Regidoria de Participació Ciutadana conjuntament amb les diferents àrees tècniques i regidories
que conformen l’equip de govern realitzaran un últim estudi de
viabilitat detallat de les propostes presentades. Aquesta estudi també
serà elaborat per una comissió tècnica format per:
- L’Alcalde o la persona que designe com al seu representant.
- El Regidor de Participació Ciutadana o la persona que designe com
al seu representant
- Tècnic competent en l’àrea de la idea a valorar.
Per a realitzar aquesta tasca, des de la Regidoria de Participació és
valorarà la necessitat de comptar per a cadascun dels àmbits amb un
membre que siga expert en cadascun d’ells. Si fóra necessari segons
la complexitat tècnica de cadascuna de les propostes, la comissió
podrà demanar aleshores assessorament pertinent de cada àrea a què
facen referència i sobre les quals es tinga més dificultat per a determinar la seua viabilitat. La comissió tècnica realitzarà una acta oficial
i pública dels estudis de viabilitat realitzats.
La selecció de les propostes mes adequades que seran validades per
a passar a la fase de votació popular per part de la ciutadania de
l’Olleria dependran del seu ajustament als criteris establits per al
procés consultiu i que s’arrepleguen en aquest reglament. Des de la
Regidoria de Participació es seleccionaran fins a un màxim de deu
propostes de millora que passaran a la fase de votació continuant
essent un criteri important de valoració l’ordre de prioritat donat pels
grups de treball dels tallers participatius.
Les propostes es difondran públicament, amb una setmana d’antelació
a la votació, a fi de garantir la màxima informació i transparència a
la ciutadania de l’Olleria.
• Sistema de votació.
Per a la fase de votació de les idees s’establirà un període de temps
de una a dues setmanes (serà comunicat exactament el període en
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cada campanya de participació) on les veïnes i veïns de l’Olleria
podran votar aquella proposta que creuen que es la més necessària
per a portar a terme al poble.
Cada veïna i veí empadronada a l’Olleria i major de 16 anys podrà
votar només una de les propostes de millora, essent controlat a tal
efecte a partir d’un registre d’entrada a l’Ajuntament.
Per a la fase de votació de les propostes s’establirà un període de
temps d’una a dos setmanes on les veïnes i veïns de l’Olleria podran
votar aquella proposta que creuen que es la més necessària per a
portar a terme al poble.
El sistema de votació serà realitzat:
- De manera digital a través de la aplicació municipal que la Regidoria de Participació posarà a disposició de la ciutadania o de la
pàgina web oficial de l’Ajuntament
- Físicament depositant el vot a urna instal·lada a l’edifici del Consistori Municipal.
Cada veïna i veí empadronada a l’Olleria i major de 16 anys podrà
votar només una de les propostes seleccionades a l’estudi de viabilitat. A tal efecte es comprovarà amb un sistema de registre del DNI,
tant per sistema digital com físic. En cas que la persona no estiguera empadronada a l’Olleria o realitzarà més d’un vot es procedirà a
l’anul·lació dels vots realitzats per aquesta.
• Recompte de vots.
Una vegada acabat el termini de votació es passarà a fer el recompte de tots els suports rebuts per cadascuna de les propostes. Una
comissió creada per a aquesta fase del procés, conformada per representats de l’equip de govern i personal tècnic de l’Ajuntament,
serà l’encarregada de realitzar el recompte així com de realitzar una
acta oficial final dels resultats obtinguts. Durant la setmana posterior
a la votació es comunicarà a la població de l’Olleria el llistat
d’aquelles més votades a través dels mitjans de comunicació de
l’Ajuntament.
En cas de que la proposta mes votada suposarà un cost inferior al
pressupost assignat per al procés consultiu la comissió tècnica podrà
decidir incloure totes aquelles propostes que puguen ser incorporades
que no sobrepassen tant els límits pressupostaris marcats com la
capacitat de recursos no econòmics disponibles.
• Execució i seguiment de les propostes aprovades.
Els resultats de la votació seran publicats en la web municipal i difosos a través dels canals de comunicació oficials de l’Ajuntament
de l’Olleria. La proposta o propostes mes votades seran aprovades
en sessió plenària per la Corporació municipal per a la seua futura
execució podent iniciar-se els procediments i tràmits administratius
d’execució durant l’exercici municipal d’eixe any i la seua execució
durant l’any següent.
Des de l’Ajuntament es facilitarà el seguiment dels tràmits d’execució
a través del Consell Veïnal una vegada siguen aprovades per l’equip
de govern. El Consell Veïnal s’encarregarà de seguir el compliment
de dita execució i del seu recorregut administratiu del qual haurà
d’informar-se periòdicament des de l’Ajuntament de l’Olleria. Aquesta comunicació es portarà a terme a partir de les reunions que s’aniran
realitzant amb els responsables municipals que informaran sobre
l’estat concret en el que es trobarà cadascuna de les propostes.
El Consell Veïnal també podrà fer tasques de col·laboració i participació ciutadana davant les incidències que puguen anar sorgint durant
aquest procés d’execució així com també propostes de millora en el
cas de que les propostes puguen ser ampliades en el seu àmbit
d’actuació.
2.3. Consells Municipals
Els consells municipals son òrgans consultius conformats per diferents representants dels agents socials del poble que tenen la finalitat
de promoure i canalitzar la participació de les entitats i de la ciutadania sobre els afers que es produeixen al voltant dels diferents
àmbits d’actuació local on el Consistori té competència. En la actualitat els tres consells municipals amb els que des de la corporació
municipal s’està treballant estretament són Indústria, Comerç i Hostaleria i el Consell Veïnal.
Els mecanismes de participació oberts amb aquest consells municipals consisteixen en la realització de reunions periòdiques amb els
representants i ciutadania del poble on es tracten assumptes concrets
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relacionats amb les àrees temàtiques corresponents a cadascun dels
consells.
La funció d’aquest consells es participar activament de les diferents
línies d’actuació política de l’administració local aportant les seues
necessitats, queixes, suggeriments i propostes a partir de les qüestions
quotidianes que van sorgint en cadascuna de les àrees temàtiques
així com també a partir de la informació pública que la corporació
va donant sobre les diferents actuacions que s’estan portant a terme.
El resultat d’aquest procés participatiu continu al llarg de l’any es
obrir canals d’informació, comunicació i diàleg bidireccional de
l’Ajuntament amb els diferents agents socials de l’Olleria i facilitar
a les veïnes i veïns un seguiment actiu de les actuacions públiques i
de les solucions que es van trobant i realitzant des de l’administració.
Aquest treball participat realitzat amb els consells municipals dota
de corresponsabilitat a la ciutadania en la presa de decisions municipals així com permet donar una major eficàcia, validesa i viabilitat
a les actuacions del govern municipal.
• Descripció dels Consells Municipals.
Són òrgans actius d’assessorament directe que estan constituïts per
membres de l’equip de govern de l’Ajuntament i representants de
les associacions relacionades en les àrees temàtiques de cadascuns
d’ells.
- Consell d’Indústria: per part de l’Ajuntament aquest consell pot
estar conformat per l’Alcalde, el regidor de participació i el regidor
de l’àrea competent o els representants en els quals deleguen. Des
de la regidoria de participació ciutadana es podrà coordinar la convocatòria, coordinació i dinamització les reunions del consell que es
realitzen amb les associacions representatives del sector al que
s’adreça el Consell d’indústria. La pertinença a aquest consell està
dirigit a tots aquells empresaris que les seues empreses s’ubiquen en
el sector industrial de l’Olleria.
- Consell de Comerç i Hostaleria: per part de l’Ajuntament aquest
consell pot estar conformat per l’Alcalde, el regidor de participació
i el regidor de l’àrea competent o els representants en els quals deleguen. L’Associació Comerciants i l’Associació d’Hostalers són les
entitats que podran convocar, coordinar i dinamitzar les reunions del
consell que es realitzen. La pertinença a aquest consell està dirigit a
tots aquells comerciants i hostalers així com associacions relacionades en aquest sector comercial de l’Olleria.
- Consell Veïnal: per part de l’Ajuntament aquest consell pot estar
conformat per l’Alcalde, el regidor de participació i el regidor de
l’àrea competent o els representants en els quals deleguen. El Consell
Veïnal esta obert a qualsevol veïna i veí del poble així com tots aquells
agents socials, associacions i entitats que vulguen participar directament dels assumptes públics i socials de l’Olleria.
• Funcions i competències dels Consells Municipals.
Les funcions generals i competències dels Consells Municipals
son:
- Col·laborar i assessorar a l’administració municipal a partir de la
informació rebuda per l’equip de govern sobre els plans d’actuació
públics existents.
- Fomentar la protecció, desenvolupament i la promoció de la qualitat de vida dels sectors implicats.
- Promoure l’associacionisme, voluntariat i col·laboració dins del seu
sector.
- Potenciar la coordinació, cooperació i col·laboració entre les institucions i els agents socials a les que pertanyen els sectors.
- Elaborar propostes de treball i millora possibles i no vinculants que
puguen ser incorporades dins de les línies d’actuació de
l’Ajuntament.
- Col·laborar activament en la detecció de necessitats, queixes i suggeriments arreplegats des de les empreses, comerços, associacions,
veïnes i veïns de l’Olleria.
- Realitzar una tasca de seguiment de totes les actuacions realitzades
per l’Ajuntament a partir de les funcions generals abans nomenades.
• Normes generals de funcionament.
El funcionament dels Consells Municipals es vertebrarà a partir de
la realització d’una sèrie de reunions al cap de l’any convocades a
demanda per cadascun dels sectors o per la pròpia administració. La
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periodicitat d’aquestes reunions serà de tres a quatre mesos realitzantse un mínim de tres reunions anuals.
Les reunions s’organitzaran a partir de l’elaboració d’una ordre del
dia feta conjuntament entre els membres dels consells (equip de
govern i representants de les associacions) on es tractaran temes
puntuals i actuacions concretes (programes, campanyes, etc.). També podran tractar-se línies d’actuació generals de l’Ajuntament així
com exposar-se les propostes, necessitats,queixes i suggeriments que
van sorgint en el dia a dia de cadascun dels sectors.
Al final de cadascuna de les reunions es realitzarà una acta oficial
sobre els temes tractats així com un llistat signat de tots els assistents.
Existirà un llistat de seguiment de tots els temes tractats durant les
reunions i l’estat en el que es troba cadascuna de les actuacions en
marxa.
Es realitzarà una difusió prèvia i posterior de les reunions a través
de tots els mitjans de comunicació disponibles per part de l’Ajuntament
de l’Olleria. També es publicaran totes les actes oficials després de
cada reunió i els llistat de seguiments actualitzats abans de cada una
de les reunions programades.
2.4. Creació d’una plataforma digital de participació ciutadana.
La importància del foment continu de la participació ciutadana i
l’enfortiment dels espais de comunicació de l’Ajuntament de l’Olleria
amb les veïnes i veïns de l’Olleria fa necessària l’augment en la
utilització de les noves tecnologies com a element agilitzador d’eixe
diàleg obert amb la ciutadania.
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana ja s’han anat implantant durant aquesta legislatura diferents aplicacions digitals per a
agilitzar part dels processos participatius realitzats així com s’han
utilitzat les xarxes socials a través de Internet per a reactivar la comunicació i el diàleg del Consistori amb les veïnes i Veïns de
l’Olleria.
La creació d’una futura plataforma digital de participació ciutadana
serà un pas més en la implantació de nous canals digitals per a continuar en eixa tasca d’obrir noves eines d’informació i escolta activa
així com habilitar nous espais de participació, col·laboració i presa
de decisions conjuntes.
El disseny i creació d’aquesta nova plataforma podrà dotar a la
participació ciutadana de l’Olleria d’un element digital vertebrador
dels processos participatius oberts al poble on les veïnes i veïns
podran informar-se i participar al mateix temps que anar coneixent
l’estat i gestió el resultats sorgits de totes les línies d’actuació participatives que s’estaran portant a terme.
Aquesta plataforma permetrà també oficialitzar i potenciar la transparència administrativa de la gestió de la corporació municipal”.
El que es fa públic, en compliment de l’així acordat pel Ple de la
Corporació Municipal.
En L’Olleria, a 8 de setembre de 2017.—L’alcalde, Julià Engo Fresneda.
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