REGLES I CRITERIS APLICABLES AL PROCÉS PARTICIPATIU
JUNTS FEM BARRI-2016

1. OBJECTIU GENERAL
Junts Fem Barri és un programa que l'Ajuntament de Gavà va posar en marxa l'any 2014
recollint l'experiència prèvia del projecte l'alcaldessa als Barris.
El programa Junts Fem Barri presenta una doble finalitat: en primer lloc, realitzar projectes
de millora de l'espai públic i en segon lloc, amb tanta o més importància que els projectes
concrets, promoure un procés participatiu en el qual els ciutadans i ciutadanes de Gavà
proposen, voten i decideixen quins han de ser els projectes en aquest àmbit.

2. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El programa s'inclou al concepte pressupostari “Altres inversions amb noves infraestructures
i béns destinats a l'ús general”, està dotat amb 500.000 euros i estarà format per un conjunt de
projectes cadascun dels quals no podrà superar l'import de 35.000 euros. D'aquesta manera el
programa permet diversificar la quantitat i tipologia de les actuacions.
La determinació dels projectes i la seva priorització es portarà a terme tenint en compte
l'opinió de la ciutadania, a través d'un procés participatiu que es desenvoluparà en dos
moments: la fase d'aportacions i la fase de votació.

3. DETERMINACIÓ DELS PROJECTES A EXECUTAR
L'Ajuntament plantejarà un conjunt de propostes a partir de les necessitats detectades pels
serveis tècnics municipals i els projectes l'Alcaldessa als Barris i Regidories de Barris. Així
mateix, aquest conjunt inicial de propostes recollirà algunes de les propostes de l'edició de
Junts Fem Barri de l'any 2014 que,tot i que no es van poder executar en aquella tongada al no
ser les més votades es consideren tècnicament interessants o la ciutadania ha seguit mostrat
interès a través dels regidors de barri. Sense perjudici de les possibles variables que podran
influir en la distribució i localització definitiva de les actuacions durant la fase de votacions,
la relació de projectes de partida garantirà -en tot cas i amb la màxima objectivitat
tècnica - el principi d'equilibri territorial.
En la primera fase del procés participatiu es recolliran els nous projectes proposats per la
ciutadania. Un cop finalitzada aquesta fase del procés, l'Ajuntament avaluarà la viabilitat
tècnica i el cost econòmic de les propostes ciutadanes.
Els projectes que se'n derivin d'aquestes aportacions i que superin el tràmit de validació
esmentat, passaran a incrementar el conjunt equilibrat de propostes inicialment formulades
per l'Ajuntament. La selecció dels projectes preferents dins d'aquesta nova llista es realitzarà

mitjançant un procés de votació obert a la ciutadania que decidirà i establirà l'ordre de
valoració de més gran a més petit, i per tant, el rànquing de les propostes més reixides, amb
el límit pressupostari total ja citat de mig milió d'euros.
4. PROCÉS PARTICIPATIU
•

Objectius del procés participatiu

L'Ajuntament, a través del procés participatiu, persegueix que la ciutadania estableixi i
decideixi quines són les prioritats d'entre les diferents propostes presentades, és a dir, entre
les propostes presentades per l'Ajuntament i les que s'hagin recollit (i validat) en la fase
d'aportacions del procés participatiu.
•

Fases del procés participatiu
a. Fase de presentació de les propostes municipals

En aquesta primera fase del procés, l'Ajuntament exposarà a la ciutadania un conjunt inicial
de propostes provinents de les necessitats detectades pels serveis tècnics municipals, dels
projectes l'alcaldessa als Barris i Regidories de Barris a més d'alguna proposta recuperada
de l'edició de Junts Fem Barri de l'any 2014 que no es va executar per haver-se esgotat els
recursos destinats al programa. Per a la selecció d'aquestes propostes l'Ajuntament ha tingut
en compte l'equilibri entre territoris i, per aquest motiu, la primera llista està conformada per
28 propostes que es distribueixen de forma homogènia i equitativa pels següents barris:
1) Centre i Barceloneta.
2) Can Serra Balet, Àngela Roca i Ausiàs March.
3) Can Tintorer, Can Pere Bori i Can Tries.
4) Bòbiles-Diagonal, Les Colomeres i Santa Teresa.
5) Ca n'Espinós, La Sentiu i Bruguers.
6) Gavà Mar.
Cada proposta anirà acompanyada d'una fitxa tècnica amb el nom del projecte, l'objectiu, la
localització, una descripció breu, les referències documentals, el cost previst i l'origen de
l'encàrrec. El pla de comunicació de Junts Fem Barri preveurà els instruments i mecanismes
que complementaran la publicitat i la difusió de la informació que duran a terme els mitjans
de comunicació locals.
b. Fase d'aportacions ciutadanes
Amb l'objectiu d'obrir i ampliar la relació inicial de propostes plantejades, publicades i
explicades per l'Ajuntament, els ciutadans i les ciutadanes podran proposar aquells projectes
que, a criteri propi, consideren factible la seva incorporació al programa en reunir les
condicions exigibles. Aquesta segona fase es desenvoluparà del 17 de maig al 12 de juny de
2016.
Un cop presentades les propostes, l'equip tècnic de l'Ajuntament avaluarà la viabilitat dels
projectes des d'una perspectiva tècnica i econòmica, és a dir, que els projectes siguin viables

en la fase d'execució i que no superin el límit de 35.000€ per projecte.
Els participants podran realitzar les seves propostes de millora de l'espai públic a través dels
següents canals:
1) Mitjançant l'aplicació web/mòbil que l'Ajuntament de Gavà habilitarà per a desenvolupar
el procés de participació.
Per a registrar-se s'haurà d'accedir a qualsevol dels canals disponibles de participació (web:
participa.gavaciutat.cat o bé a través de l'aplicació mòbil Gavà participa Gavà decideixdisponible a l'App Store i a Play Store-) i omplir amb les següents dades el formulari de
registre:
•
•
•

Nom d'usuari.
Correu electrònic.
DNI.

Per a finalitzar el procés de registre, caldrà acceptar les condicions d'ús del Portal.
2) A través de les butlletes en paper que es podran dipositar a les regidories de barri i als
espais habilitats a tal efecte per l'Ajuntament de Gavà. Els participants hauran d'omplir amb
les seves dades personals la butlleta amb la finalitat de garantir que s'ajusten a l'àmbit
subjectiu del procés de participació.
3) Per mitjà de l'equip de captadors de propostes que els ciutadans i ciutadanes podran trobar
arreu del municipi durant el període que dura la fase d'aportacions. L'equip de captadors
recollirà les dades personals dels participants, les quals seran introduïdes al sistema
d'autentificació amb la finalitat de garantir que s'ajusten a l'àmbit subjectiu del procés de
participació.
c. Fase de votacions
En aquesta tercera fase, que es realitzarà del 4 de juliol al 5 de setembre de 2016, els
ciutadans i ciutadanes podran votar i prioritzar el conjunt de propostes que han estat
presentades per l'Ajuntament (fase de presentació de propostes) i els projectes proposats pels
ciutadans i ciutadanes (fase d'aportacions).
Els participants podran votar un màxim de 5 projectes, entre els quals podran distribuir
una valoració de l'1 al 5, corresponent 5 punts a la proposta que considerin més
preferent i 1 punt a aquella que considerin menys preferent. Les votacions es podran fer
a través dels següents mecanismes de votació:
1) Mitjançant l'aplicació web/mòbil que l'Ajuntament de Gavà habilitarà per a desenvolupar
el procés de participació.
Per a registrar-se s'haurà d'accedir a qualsevol dels canals disponibles de participació (web:
participa.gavaciutat.cat o bé a través de l'aplicació mòbil Gavà participa Gavà decideixdisponible a l'App Store i a Play Store-) i omplir amb les següents dades el formulari de
registre:

• Nom d'usuari.
• Correu electrònic.
• DNI.
Per a finalitzar el procés de registre, caldrà acceptar les condicions d'ús del Portal.
2) A través de les butlletes en paper que es podran dipositar a les regidories de barri i als
espais habilitats a tal efecte per l'Ajuntament de Gavà. Els participants hauran d'omplir amb
les seves dades personals la butlleta amb la finalitat de garantir que s'ajusten a l'àmbit
subjectiu del procés de participació.
3) Per mitjà de l'equip de captador de propostes, els quals s'encarregaran de recollir les
votacions que es realitzin a través de les butlletes o bé, facilitaran que els participants votin
mitjançant l'app a través del suport electrònic que disposi cada captador.
d. Fase de retorn
L'Ajuntament donarà a conèixer les propostes prioritzades el 5 de setembre. Els resultats de
les votacions es publicaran al web de Junts Fem Barri i a l'aplicació de participació.
Els projectes guanyadors i que, per tant, s'executaran, seran aquells que no superin l'import
per projecte de 35.000€ i que hagin estat més votats, fins arribar a la dotació màxima del
programa, és a dir, fins arribar a 500.000€. En conclusió, els projectes s'executaran per
estricte ordre de prioritat, determinant-se aquesta en funció de les votacions.
e. Fase de seguiment .-Apadrina una obra del programa Junts Fem Barri
El programa Junts Fem Barri desenvoluparà un projecte perquè els participants apadrinin la
seva obra o projecte de millora; la finalitat és cercar noves vies de coresponsabilitat en la
gestió municipal i aproximar el conjunt d'actuacions realitzades per l'Ajuntament a la
ciutadania i, especialment, als participants del procés participatiu del programa Junts Fem
Barri.
Els apadrinadors seran automàticament els participants que facin les propostes, els quals
tindran coneixement directe de l'estat d'execució de les obres en tant en quant se'ls informarà
de l'estat del procediment de contractació i execució de les obres; tanmateix, el fet d'establir
aquest contacte directe no anirà en detriment de la publicitat activa al web de «Junts Fem
Barri» del procés de contractació i execució global.

•

Convocatòria (participants)

L'àmbit subjectiu del procés participatiu és el següent:
1) Residents a Gavà majors de 16 anys que estiguin empadronats a la ciutat.
2) Empresaris i comerciants ubicats a Gavà, encara que resideixin fora del municipi.

5) EXECUCIÓ DELS PROJECTES JUNTS FEM BARRI
Els projectes que s'hagin prioritzat, fins al màxim de 500.000€, seran executats per estricte
ordre de prioritat, d'acord amb les votacions realitzades en el procés participatiu, dins
l'exercici 2016-2017. L'Ajuntament s'encarregarà de redactar el projecte tècnic de les obres
prioritzades, així com de licitar i adjudicar aquestes.
Cal tenir en compte que, els costos definitius de cada projecte es poden ajustar i, això podria
comportar disposar de més recursos, de manera que si algunes de les propostes no han
superat el tall inicial en la fase de votacions, podrien quedar incloses a posteriori, sempre que
no es superi el límit total de 500.000€ del programa.
En aquest supòsit l'elecció de les obres que s'executaran es farà seguint l'ordre de priorització
determinat en la fase de votacions del procés participatiu; de manera que es seleccionaran i
executaran aquells projectes immediatament posteriors que no s'haguessin pogut seleccionar
a la fase de votacions.

