
NORMES DEL PROCÉS DE PROJECTES PARTICIPATIUS 

DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA

TÍTOL PRIMER – INFORMACIÓ GENERAL

Els  projectes  participatius  són  un  mecanisme  de  participació  i  gestió  del  municipi,

mitjançant el qual la ciutadania pot fer propostes i decidir sobre la destinació de part dels

recursos econòmics municipals, establint així un canal efectiu de democràcia participativa.

Els objectius específics que es pretenen aconseguir són els següents:

- Fer possible la reflexió sobre les necessitats del municipi, identificar demandes de la

ciutadania i prioritzar-les en el temps.

- Prendre decisions concretes i executables atenent a la viabilitat i el volum de recursos

disponibles i fixar un termini d'execució.

- Afavorir la implicació i participació de la ciutadania.

TÍTOL SEGON – L'ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS

Els projectes participatius constaran de tres fases:

 Fase 1: Període per fer propostes.

 Fase 2: Valoració tècnica de les propostes.

 Fase 3: Enquesta de les propostes.

Cada any,  es farà publicitat del procés i s’informarà a la ciutadania convenientment.

Fase 1: Període per fer propostes

En què consisteix?

En un temps que s’estableix per a que qualsevol ciutadà/ciutadana o associació del poble

de Banyeres de Mariola  presenten les propostes que volen que es realitzen amb els

diners dels projectes participatius. 

Qui pot participar?

Qualsevol ciutadà/ciutadana major de 18 anys (cal presentar el DNI quan es realitze la

proposta)  de  Banyeres  de  Mariola  o  que  tinga  una  propietat,  tot  i  no  estar-hi

empadronat/empadronada (presentant el rebut de l'IBI i DNI).També podran presentar la

seua  proposta  qualsevol  associació  del  poble  de  Banyeres  de  Mariola  que  estiga



registrada com a tal  al  Registre Municipal  d’Associacions (ho farà el/la president/a de

l'Associació o la persona amb qui delegue, presentant el número de CIF)

Quines propostes busquem?

Busquem propostes que generen un impacte positiu en el municipi. Han de ser iniciatives

concretes  i  valorables  econòmicament.  Hauran  d'anar  acompanyades  d'una  breu

explicació i han de ser clares i concises. (Annex 1) 

Així mateix, les propostes hauran de complir aquestes condicions per poder passar a la

tercera fase:

- Tindre un visió de poble i generar un impacte positiu en el municipi.

- Tindre coherència amb els valors i plans municipals.

- Ser viables tècnicament i complir la normativa vigent que regule el camp d’actuació de la

proposta.

-  Les  despeses  de  manteniment  que  resulten  de  l'actuació  proposada  han  de  ser

sostenibles i assumibles econòmicament.

-  Les  propostes  no  han  de  generar  exclusió  social  i  han  d'afavorir  la  diversitat  de

col·lectius, així mateix, hauran de ser equitatives des d'un punt de vista de gènere.

- Les propostes no poden estar condicionades a l'obtenció d'una subvenció o finançament

extern.

- Quedaran excloses aquelles que es proposen en nom de l'Ajuntament o de les seues

àrees, en nom de l'equip de govern o de qualsevol dels grups municipals existents dins

del consistori.

- El cost total de l'execució de la proposta no podrà superar els 40.000€+iva en projectes

referents a obres o 15.000€+iva en cas de projectes referents a serveis i subministres.

Quin és el termini de presentació de les propostes?

Es podran presentar propostes des del 5 fins al 31 de gener. 

(Les propostes hauran d'anar acompanyades d'una breu explicació i han de ser clares i

concises. 

On puc presentar la meua proposta?

Les  propostes  s'han  de  presentar  personalment,  acudint  al  Casal  de  la  Joventut  de

l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, presentant el DNI i entregant el full de presentació

de propostes (Annex 1), de dilluns a dijous de 9h a 14h i de 16:30h a 19h. Cal tindre en

compte que en cada full sols pot haver-hi una proposta.



Cada persona podrà presentar el màxim d'una proposta.

Fase 2: Valoració tècnica de les propostes.

En què consisteix?

Una vegada ha finalitzat el termini per presentar propostes, es valorarà si acompleixen els

requisits abans esmentats per a passar a ser elegides a la tercera fase.

Qui du a terme la selecció?

Un grup de tècnics de l'Ajuntament (variaran segons l’àrea d’actuació de les propostes)

seran  els  encarregats  de  seleccionar  les  propostes  valorant-les  d’acord  amb  les

condicions  establertes  per  a  les  propostes  i  amb  els  objectius  dels  pressupostos

participatius.

Quins són els criteris amb els quals es realitzarà la selecció?

 S'afavoriran les inversions sostenibles (que no impliquen un elevat cost en el seu

manteniment posterior).

 No podran ser actuacions que ja s'estan duent a terme, plans d'ajudes ja existents

o subvencions que s'atorguen.

 No  podran  referir-se  a  actuacions  que  puguen  suposar  una  modificació  o

incompliment de relacions contractuals que ja tinga l'Ajuntament.

 Si  la  proposta  porta  implícit  un  cost  addicional  i  genera  dependència  d'aquest,

s'haurà de valorar si es compta amb partida pressupostària suficient per assimilar

aquest cost addicional, tant de l'exercici actual com dels futurs.

 Es  valoraran  especialment   projectes  de  caràcter  social,  mediambiental  i

dinamitzadors de la ciutadania. 

 Han de complir  les condicions de l'apartat  “Quines propostes busquem?”, de la

Fase 1.

 L'equip  tècnic  podrà  fer  les  apreciacions  oportunes,  com  ara  unir  diverses

propostes  de  caire  similar,  prèvia  deliberació  amb  les  parts  proposants,  o  bé

excloure les propostes que considere inviables per criteris tècnics i econòmics. 

Quedaran excloses les propostes en què es donen les següents circumstàncies:

 Les que incloguen contingut  de caràcter  racista,  sexista,  xenòfob,  d'apologia al

terrorisme, al feixisme o que atempten contra els drets humans o la dignitat de les



persones o dels animals.

 Les que plantegen accions de discriminació.

 Les que proposen accions no sostenibles.

 Les que empren un llenguatge ofensiu.

 Les que tinguen una finalitat delictiva o atempten contra la legislació vigent.

 Les de culte o pròpies de qualsevol confessió religiosa.

L’equip tècnic argumentarà totes les propostes denegades, seguint aquests criteris.

Quan es realitzarà la valoració tècnica de les propostes?

Al llarg del mes de febrer es realitzarà la valoració tècnica de totes les propostes.

On es publicaran les propostes que passen a la tercera fase: 

Els resultats de la selecció de propostes es publicaran durant la primera setmana de març

a l'Apartat de Participació Ciutadana del web de l'Ajuntament, a les xarxes socials i  al

tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Fase 3: Enquesta de les propostes.

En què consisteix?

Una vegada publicades totes les propostes que compleixen els requisits de la participació

ciutadana, és l'hora de fer una enquesta per saber quina volem que es porte a terme. La

proposta més triada serà la que acabe executant-se.

Qui pot participar?

Qualsevol  ciutadà/ciutadana  major  de  18  anys  (cal  presentar  el  DNI)  que  estiga

empadronat/empadronada a Banyeres de Mariola o que tinga una propietat, tot i no estar-

hi empadronat/empadronada (presentant el rebut de l'IBI i DNI).

Només es podrà omplir un full d’enquesta per persona.

On es realitza?

Es  podrà  participar  a  l’enquesta  acudint  al  Casal  de  la  Joventut  de  l'Ajuntament  de

Banyeres de Mariola, presentant el DNI i marcant amb  una creu la proposta o propostes

preferides a la papereta on apareixeran totes les seleccionades (es podrà triar més d'una

proposta en la mateixa papereta). L'horari serà de dilluns a dijous de 9h a 14h i de 16:30h

a 19h. 



Fins quin dia puc participar a l’enquesta?

El període de realització de l’enquesta serà durant el mes de març.

TÍTOL TERCER: RECOMPTE I PUBLICACIÓ DE RESULTATS.

En què consisteix?

Quan  finalitze  el  període  de  participar  en  l'enquesta,  es  farà  públic  el  resultat  de

l'enquesta. La proposta més triada serà aquella que es portarà a terme. 

Què passa en cas d'empat?

En cas d’empat entre dues o més propostes, l'equip tècnic valorarà quina és prioritària per

al poble o, en cas d'haver-hi pressupost suficient, es podran realitzar les propostes més

recolzades.

On es publicaran els resultats?

Els resultats de la tercera fase es publicaran en el portal de Participació Ciutadana del 

web de l'Ajuntament, així com a les diferents xarxes socials i en el tauler d'anuncis de 

l'Ajuntament.

TÍTOL QUART: QUAN S'EXECUTARAN LES PROPOSTES

 Una vegada s'aprove pel ple de maig de l'Ajuntament el resultat de les enquestes dels 

projectes participatius, s'iniciaran els tràmits per a l'inici d'execució, per tal d’intentar que el

projecte estiga finalitzat abans de final d'any.


