
MEMÒRIA REGIDORIA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I TRANSPARÈNCIA 2020

En l'actualitat,  les condicions socials i  econòmiques de la població en general
han  canviat,  vivim  a  una  societat  bolcada  amb  les  noves  tecnologies  i  la
innovació, i hem de ser conscients de com ens afecta aquesta manera de viure i
veure les coses, per aquesta raó ens hem d’emmotlar als canvis posant tot allò
que siga necessari  per a adaptar-nos a aquesta nova situació, tot això sense
perdre de vista dues qüestions fonamentals:
D'una part la participació, eina transversal i absolutament necessària a l'hora de
prendre decisions, apoderant a la ciutadania en aquestes.
D'altra banda, fer-ho bé, sent transparents en la gestió

A) ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.
El Departament de Democràcia Participativa planificarà, impulsarà i coordinarà
els expedients administratius per a la realització efectiva d'aquestes inversions i
les accions a realitzar amb els diferents departaments involucrats per a portar-les
avant.
Els  pressupostos  participatius  comptaran  amb una  programació  detallada  del
procés  d'aquests,  intentant  donar  la  màxima  participació  i  visualització  del
procés.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS XIQUETS
Projecte  de  participació  ciutadana  "Educació  per  a  la  Participació",  en
col·laboració  amb  els  centres  educatius,  es  tracta  dels  que  denominem
pressupostos participatius xiquets,  un procés seriós com els dels pressupostos
participatius,  amb  una  quantia  inferior  però  molt  important  per  ensenyar,
involucrar i donar participació als nostres xiquets i veure i escoltar també la seua
veu.

ESCOLA DE PARTICIPACIÓ
Formar en PARTICIPACIÓ. Oferir cursos de participació tant a les Associacions
de veïns com al personal dels departaments municipals de l'Ajuntament per a
obtenir una major implicació i una ciutadania crítica i participativa.

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ASSOCIACIONISME.

 Realitzar activitats de formació per a associacions, i col·laborar en totes
aquelles activitats festives o no, que fomenten l'associacionisme.

 Respondre  i  assessorar  tècnicament  i  administrativament  a  les
associacions de veïns, departaments municipals,  i  altres administracions
que  demanen  la  col·laboració  del  Departament  de  Participació  per  a
realitzar alguna activitat, segons els recursos disponibles.
 Tramitació de la subvenció a Conselleria i la seua justificació.



COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ.
 Gestionar directament la Bústia ciutadana, com a canal de comunicació de

queixes i propostes de millora per a la ciutat.
 Comunicar i informar de les activitats que es realitzen des del Departament.

B) ÀREA DE TRANSPARÈNCIA:

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
 Millorar els mecanismes de transparència de l'Administració de
cara  a  la  ciutadania,  mitjançant  eines  informàtiques  així  com
actualitzar  i  mantindre  el  portal  de  transparència.  Actualitzar  i
treballar  complint  la  normativa  aplicable  de  la  Unió  Europea  en
aquesta matèria. L'Alcalde juntament amb el govern rendirà comptes
en assemblea ciutadana cada any, informant sobre els assoliments
aconseguits  durant  aqueix  temps,  així  com  d'allò  que  encara  no
s'haja realitzat d'aquest programa de govern.
 Tramitació de la subvenció a Conselleria i la seua justificació.
 Pla Normatiu.

El pressupost per al 2020 queda d'aquesta manera:

Denominación Partida Quantia

Activitats Participació Ciutadana 22.000€

Subvenciones AV 23.000€

Pressupostos Participatius 400.000€  (320.000  Inversions  i  80.000
despesa corrent

Educació per a la participació 20.000€ inversió, 5.000 despesa corrent

Pla  diagnòstic  de  millora  de
l'organització i gestió de les AV

4.000€

Activitats  per  al  foment  de
l'associacionisme

10.000€

Escola de participació 3.000€

Actuacions Transparència 5.000€


