
MEMÒRIES PRESSUPOST 2022

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I TRANSPARÈNCIA

La societat que volem, passa per ser més inclusiva i social, les condicions socials i econòmiques de
la població  en general estan canviant,  i hem d’adaptar-nos a això. Vivim immersos en continus
canvis tecnològics que si bé, són canvis, també ens ajuden, com han fet en la situació de pandèmia
que estem travessant, i hem de ser conscients de com ens afecta aquesta manera de viure, per aques-
ta raó, hem d'adequar-nos als canvis posant tot quant siga necessari per a adaptar-se a aquesta nova
situació, tot això sense perdre de vista dues qüestions fonamentals:

 En primer lloc la participació. Hem de ser inclusius i donar espais i eines on es reconega a la
ciutadania com un subjecte actiu, on la seua voluntat es veja reflectida a l'hora de prendre
decisions.

 En segon lloc, fer-ho bé, sent transparents en la gestió.

Objectius generals

 Pressupostos participatius.   

El Departament de Democràcia Participativa planificarà, impulsarà i coordinarà els expedi-
ents administratius per a la realització efectiva d'aquestes inversions i les accions a realitzar
amb els diferents departaments involucrats per a portar-les a terme. Els pressupostos partici-
patius  comptaran  amb una programació  detallada  del  procés,  intentant  donar la  màxima
participació i visualització a aquest.

 Pressupostos participatius inf  à  ncia.    

Projecte de participació ciutadana "Educació per a la Participació" en col·laboració amb els
centres  educatius  ,  es  tracta  dels  que  anomenem  pressupostos  participatius  infància,  el
procés es perfila com el dels pressupostos participatius, amb una quantia inferior però molt
important  per  a  ensenyar,  involucrar  i  donar  participació  a  la  nostra  infància  sentint  i
escoltant també la seua veu.

 Millora de l'atenci  ó   i participaci  ó   ciutadana.   

Com diem,  a  causa del  constant  canvi  de  la  societat  en la  qual  vivim,  veiem necessari
estudiar millores, tant tecnològiques com de procediments en les nostres tasques diàries, i
donar més facilitats a la ciutadania a l'hora de realitzar qualsevol tràmit, així mateix, consi-
derem necessaris processos de participació ciutadana en els quals siguen els propis ciutadans
els que ens ajuden a dur a terme projectes en els diferents barris i a la ciutat, amb la seua
participació directa en aquests.



Per a això, la ciutadania ha de saber participar i per a això la formació és fonamental. Oferir
cursos de participació tant a les Associacions de veïns com al personal  tècnic de l'ajunta-
ment ens ajudarà a obtindre una major implicació i una ciutadania crítica i participativa. 

 Transpar  ència i bon govern.   

Millorar i implementar els mecanismes necessaris per a millorar la transparència de l'Admi-
nistració,  de  cara  a  la  ciutadania,  mitjançant  eines  informàtiques  així  com actualitzar  i
mantindre el portal de transparència. 

▪ Tramitació de la subvenció a Conselleria i la seua justificació.

Juntament amb una bona Comunicació i informació, des de la gestió directa de la Bústia Ciutadana,
com a canal de comunicació entre ciutadans i ajuntament per a millorar la ciutat i la qualitat de vida
de la ciutadania. Comunicar i informar de les activitats que es realitzen des del Departament.

 Foment de la participaci  ó   ciutadana i associacionisme.   

Realitzar  activitats,  i  col·laborar  en totes aquelles  activitats  festives  o no,  que fomenten
l'associacionisme. Respondre i assessorar tècnica i administrativament a les associacions de
veïns, departaments municipals, i altres administracions que requerisquen la col·laboració
del  Departament  de Participació  per a dur a terme,  alguna activitat,  segons els  recursos
disponibles.

El pressupost per al 2022 queda de la següent manera:

Denominació Partida Quantia

Lloguer local Eixample 9.600 €

Activitats Pressupostos Participatius 20.000 €

Pressupostos Participatius 400.000 € (320.000 Inversió
y 80.000 despesa corrent)

Activitats per al foment de l’associa-
cionisme

10.000 €

Activitats Escola de participació 6.000 €

Educació per a la Participació 20.000 € inversió, 5.000 € de-
spesa corrent

Despeses activitats Participació Ciutadana 35.000 €

Despeses Actuacions Transparència 7.500 €

Millora Atenció Ciutadana 25.000 €

Pla Diagnòstic i millora Associacions di-
agnostico  y mejora Asociaciones

5.000 €

Manteniment plataforma atenció ciutadana 2.500€



Subvenció Associacions Veïnals 25.000€

Compl per objectius 500€

 Estudi servei bus poli (pres parti) 50.000€
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