CONCURS D'IDEES
PER A PROJECTES DE MILLORA DE CIUTADELLA
Bases
INTRODUCCIÓ
L'Ajuntament de Ciutadella obre un procés de participació perquè els vesins i les vesines de
Ciutadella puguin aportar idees i propostes per millorar l'entorn de la nostra ciutat.
L’objectiu principal és implicar la ciutadania del nostre municipi a pensar i decidir una part dels
projectes que s’impulsaran durant el 2018, mitjançant un sistema reglat de participació. Es
tracta, en concret, dels projectes del Pla Insular de Cooperació (PIC) que cada any l’Ajuntament
presenta al Consell Insular per al seu finançament. Per al 2018, es preveu que el CIMe
concedeixi un import similar al del 2017 que representava una quantitat de 377.000 €.
Per tant, l’Ajuntament de Ciutadella posa a disposició un import de 40.000 € per a aquest
concurs d'idees.
Es tracta doncs, que la ciutadania pugui presentar propostes per aquesta quantia i, després de
ser validades, es farà una votació entre totes les propostes presentades perquè, la que obtingui
més vots, serà presentada per al seu finançament a través dels projectes PIC.
L’objectiu final és que els vesins i les vesines coneguin i la gestió pública, participin en la
detecció de les necessitats i demandes de la ciutadania i també per promoure la dimensió
educadora de la participació ciutadana.
Objecte
En aquest document queden recollides les característiques, terminis i normes del procés de
participació d’aquest concurs d’idees.

QUI HI POT PARTICIPAR?
Qui pot participar?
En la presentació de propostes:
• Totes les persones, a títol individual, majors de 16 anys empadronades a Ciutadella.
• Qualsevol entitat sense ànim de lucre que tengui domicili social i àmbit d’actuació al
municipi de Ciutadella i estigui inscrita al Registre Municipal d’Associacions.

Aquelles associacions que no estiguin inscrites al Registre Municipal d’associacions
podran enregistrar-se a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Ciutadella
http://www.ajciutadella.org/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=207
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En la votació de les propostes:

• La votació és oberta a tota la ciutadania empadronada al municipi de Ciutadella, major de
16 anys, sense cap tipus de restricció.

QUIN TIPUS DE PROJECTES S'HI PODEN PRESENTAR?
El pressupost
El pressupost destinat és d’un total de 40.000 € (IVA inclòs). Per tant, els projectes poden
presentar-se per un import màxim de 40.000 € però poden ser d'un import inferior.

La proposta
• Cada persona o associació hi pot presentar una proposta.
• Característiques de les propostes. Han de ser propostes d’inversió per a la millora de
l’espai públic o d'equipaments municipals de ciutat o barri.
- Nova urbanització i/o rehabilitació d’espais públics. Com la construcció i
rehabilitació d’edificis, etc...
- En obra nova per a la millora d’equipaments de titularitat municipal i adreçats
a ús ciutadà.

Exemples d’inversions:
- Noves infraestructures i obres: nous trams de voreres o de carril bici,
senyalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram, etc...
- Reposició d’infraestructures: reforma d’enllumenat, remodelació de parcs,
zones verdes, remodelació de vials i la senyalització.
- Construcció o reforma d’edificis.
- Adquisició d’elements de transport o de mobiliari infantil per a zones de jocs
infantils.
- Aplicacions informàtiques: desenvolupament d’aplicacions, web, etc...
No serien inversions per exemple: actuacions de manteniment d’equipaments i de
mobiliari.
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Criteris
Les propostes hauran de tenir en compte els següents criteris:
- Que sigui un projecte d’inversió d’àmbit municipal o d’un barri.
- Que sigui de competència municipal i que no depengui d’altres administracions.
-Que tengui interès general, no particular.
- Que sigui tècnicament i econòmicament viable.
- Que no contradigui els plans de plantejament urbà aprovats (PGOU, PECHA...)
- Que sigui considerada una inversió amb principi i final; no representar un cost
addicional per
a futurs pressupostos, ni crear dependència.
- Que no sigui subvenció a entitats, ni finançament de projectes de
l’Ajuntament ja existents.
- Que no inclogui contingut ni propaganda de caràcter racista, sexista, xenòfob,
d’apologia del terrorisme i que no atemptin contra els drets humans ni la dignitat de
les persones o dels animals.
- Que no plantegin accions d’exclusió social.

En cas de detectar propostes similars o iguals, els tècnics del projecte podran recomanar a les
entitats que les hagin plantejades, que elaborin una nova proposta conjunta.

FASES I TERMINIS DEL PROCÈS

Fase 1. Informació i difusió

L’Ajuntament establirà un mecanisme de suport a totes les persones i entitats a través de
l'adreça electrònica projectedeciutat@ajciutadella.org per tal de poder resoldre qualsevol
dubte o qüestió relacionats amb el procés: terminis, tipus de propostes que s'hi poden
presentar, estat de les
validacions, etc.
Tanmateix, per tal de garantir el dret a la informació i a la participació, es farà difusió de tot el
procés a la ciutadania amb els els mitjans de comunicació municipals tant de manera física com
telemàtica (web, whatsapp, mail...).
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Fase 2. Presentació de propostes
• S’han de presentar a través d'un formulari que trobaran
o Presencialment: Oficines de l'OAC de l’Ajuntament de Ciutadella i a la Casa de
Cultura.
o Telemàticament: al web de l'Ajuntament de Ciutadella.

• Contingut de les propostes:
• Dades de la persona (Nom, cognoms, DNI/NIE/Passaport)
• En el cas de les entitats:
▪ Dades de la persona representant de l’entitat (Nom, cognoms,
DNI/NIE/Passaport)
▪ Entitat: nº de registre municipal i Domicili social
o Títol de la proposta
o Descripció de la proposta i objectius d’aquesta
o Motivació i defensa de la proposta (perquè és important, quines
necessitats respon....)
o Pressupost estimat
o Mail i telèfon de contacte

Fase 3. Valoració de les propostes
Totes les propostes presentades seran primerament avaluades per una comissió avaluadora per
garantir que compleixen els requisits establerts a les bases.

La Comissió Tècnica
Estarà formada per personal tècnic de participació i personal tècnic municipal de les àrees de
l’Ajuntament relacionades amb les temàtiques de les propostes. Té com a funció avaluar i
verificar que les propostes presentades per les entitats tenen els requisits establerts a les
bases. Així mateix, és l’encarregada de realitzar els informes de viabilitat tècnica i econòmica de
les propostes.

La Comissió Tècnica tindrà el dret de resoldre qualsevol incidència que hi hagi en el procés no
prevista en aquestes bases.
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Les propostes que siguin validades es publicaran telemàticament al web i, físicament, a l'oficina
de l'OAC i ala Casa de Cultura per a la seva posterior votació.

Fase 4. Votació de les propostes
Formes de vot:
• Presencialment: Oficines de l'OAC de l’Ajuntament de Ciutadella i Casa de
Cultura
• Telemàticament: al web

Per a la votació de les propostes presentades i validades, s’escolliran tres.

En el cas que la proposta més votada tengui un cost inferior als 40.000€, s’acceptarà la següent
proposta més votada sempre que amb el romanent es pugui executar en la seva totalitat, si no
es podrà valorar incorporar una nova proposta.

L’Ajuntament de Ciutadella es compromet a gestionar i executar les propostes més votades,
tenint en compte la voluntat de la ciutadania, sempre i quan compleixin els criteris de viabilitat
tècnica i els límits econòmics disponibles.

TEMPORALITZACIÓ
FASE 1. INFORMACIÓ I DIFUSIÓ. Desembre 2017/gener 2018
FASE 2. ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES. Del 27 de desembre al 21 gener de 2018
FASE 3. VALIDACIÓ DE PROPOSTES. Del 22 de gener al 2 de febrer de 2018
FASE 4. VOTACIÓ DE LES PROPOSTES. Del 8 al 18 de febrer de 2018

En cas de dubte...
Ajuntament de Ciutadella. Servei de Projecte de Ciutat, Participació ciutadana i Igualtat
• Telèfon: 971.38.10.50
• Correu electrònic: projectedeciutat@ajciutadella.org
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