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GUIA DE FUNCIONAMENT DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018 

Introducció 

El  Pressupost Participatiu és un procés mitjançant el qual la ciutadania d’Elx pot debatre, proposar, 

decidir i prioritzar actuacions municipals d’inversió i manteniment en barris i pedanies. 

Elx és un municipi pioner en els pressupostos participatius i va organitzar diferents processos des de l’any 

2008 fins a l’any 2011, any en què van deixar de realitzar-se.   

L’Ajuntament d’Elx el va recuperar l’any 2016, en què s’ha permés en aquests dos últims anys la 

presentació de vora 2500 propostes per part dels veïns i veïnes  d’Elx. De les quals més de 250 s’han dut a 

terme o estan en període d’execució. 

El Pressupost Participatiu manté un procés de millora continu basat en l’experiència viscuda d’aquests 

anys d’implementació del programa i les interaccions amb els diferents agents socials (ciutadans, 

associacions, tècnics municipals, col·lectius especialment vulnerables, etc.). Ara, la Regidoria de 

Participació ha elaborat aquesta nova proposta de Pressupost Participatiu per a l’any 2018, amb l’objectiu 

de facilitar i incentivar la participació ciutadana. 

El Pressupost Participatiu es coordinarà a través de 8 zones o territoris de participació descentralitzats: 

Zona 1: Partides rurals nord-oest: el Pla de Sant Josep, la Penya de les Àguiles, Carrús, Ferriol, les 

Vallongues, Altabix, Jubalcoi, Salades, Santa Anna.  

Zona 2: Partides rurals nord-est: Torrellano Alt, Torrellano Baix, l’Altet, els Arenals del Sol, els Bassars. 

Zona 3: Partides rurals sud-oest: la Marina, la Foia, Daimés, el Derramador, Algorós, Puçol, l'Algoda, 

Matola.  

Zona 4: Partides rurals sud-est: Asprella, la Baia, Atzavares, Perleta, Maitino, la Vallverda. 

Zona 5: Ciutat nord-oest: Carrús Oest, Carrús Est, Cementeri, el Toscar, Camí dels Magros, Porfirio 

Pasqual, Patilla, Casablanca.  

Zona 6: Ciutat nord-est: Altabix, Ciutat Esportiva i Universitària, la Llotja, Ciutat Jardí, Sant Antoni, 

Travalon, Camp de Futbol.  

Zona 7: Ciutat sud-est: Portes Encarnades, la Tripa, el Raval de Sant Joan, el Salvador, la Vila, Pataes, 

Barrera, les Cases de Ferrández, els Palmerars.  
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Zona 8: Ciutat sud-oest: el Pla, el Pla nou (Sector V), el Canal, l'Asil, el Raval de Santa Teresa, el Pont Nou. 

Una vegada més, el Pressupost Participatiu contindrà una dotació econòmica per a les diferents pedanies 

del municipi (de 100.000 € cada una) i una altra per als barris que componen el nucli urbà (amb una 

assignació de 150.000 € per zona). 

En qualsevol cas, tant les propostes de zona urbana com les de pedanies hauran de respondre a l’interés 

comú, aspirar a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, no perseguir interessos particulars i 

compensar les possibles desigualtats.  

Presentem una Guia del Pressupost Participatiu que pretén facilitar la posada en marxa dels projectes que 

els veïns i veïnes consideren més importants per al seu entorn i el foment de la solidaritat entre els barris i 

les pedanies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Àrea de Participació, Responsabilitat Social, Comunicació, Transparència i Representació Institucional.  

Plaça Menéndez i Pelayo, 2 baixos -  03202 Elx. Tel. 966 65 80 95 participacio@elx.es 
4/11

 
 
 
 

ESQUEMA PROCEDIMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALESA DE LES PROPOSTES DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 

Els projectes presentats han de buscar el bé de tot el municipi, barri o pedania, o la d’un col·lectiu ampli, 

sense perseguir interessos particulars, incidint així en el bé comú, en la millora de l’espai públic, en la 

solidaritat i la convivència, tenint en compte les necessitats de l’entorn en el qual es viu. 

 

PROCÉS PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018

QUI POT PRESENTAR? 

Máx. 5 proposes /persona

¿COM PRESENTAR?

Formulari  emplenat

Registre el ectròni c/OMAC

QUI POT VOTAR?

Vi abi l i tat tècni ca  i  competenci a l  

Compl ementarietat amb a ctua ci ons  munici pal s  

Totes  les  persones  majors  de 16 anys  
Empadronades  a  Elx 

Totes  les  persones  majors  de 16 anys
Empadronades  a  Elx

Empadronades  en zona de votació o s ol ·l i ci tud
 de canvi  de zona (segons  requis its ) 

EDUSI,Plan Estratègic
Elx Ciutat Verda
Elx Ciutat Intel·ligent

Val oració d'idoneïtat i  adequaci ó amb les
Líni es  d'actuació de l 'Ajuntament d'El x 

INFORMATITZACIÓ I 
FILTRE DADES 

REGIDORIA

VOTACIÓ

VALORACIÓ 
TÈCNICA

PROPOSTES 
DESCARTADES

PUBLICACIÓ
 WEB

PRESENTACIÓ
PROPOSTA

EXECUCIÓ 2019
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A més, necessàriament tots hauran de complir els següents requisits: 

1. Referir-se a una inversió nova, o bé a obres de manteniment i reparació de les actuals.  

S'entén que les despeses d'inversió d'una entitat local són aquelles derivades de la creació 

d'infraestructures i de la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al 

funcionament operatiu dels serveis i aquelles altres despeses que tinguen caràcter d'amortitzables. Una 

inversió és bàsicament tot allò que l'Ajuntament pot construir o adquirir i que la seua durada prevista és 

superior a un any. 

Per la qual cosa es podria indicar que les inversions poden ser "obres", tant noves com de manteniment de 

les ja existents (per exemple, la construcció d'un jardí o la millora de carrers) a més d'"adquisicions 

permanents" de l'Ajuntament (com, per exemple, la compra de contenidors de residus). Les inversions han 

de reunir les següents característiques: 

a. Que no siguen béns fungibles, és a dir, que no es consumisquen amb l'ús. 

b. Que tinguen una durada superior a l'exercici pressupostari, 12 mesos. 

c. Que siguen susceptibles d'inclusió en inventari, sent aquest una relació detallada, ordenada i 

valorada dels elements que componen el patrimoni. 

Les inversions, per tant, no són activitats (programes culturals, festes...), ni serveis, com podria ser la 

petició de més servei de neteja o personal per a Serveis Socials, ni tampoc subvencions. 

2. Plantejar qüestions de competència municipal. 

3. Tenir caràcter concret, determinat i avaluable econòmicament. 

4. Capacitat de realització en un únic exercici pressupostari. 

5. No entrar en conflicte o contradicció, ni duplicar les línies d'actuació establides des de l'Ajuntament d'Elx 

relatives a: 

a. el Pla Estratègic Elx 2030. 

b. l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat -EDUSI- 

(http://www.elche.es/edusi/edusi-elx/),  
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c. Elx Ciutat Verda 2030 (http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-

content/uploads/2013/02/ENV-15-007-factsheet-ES-web.pdf)  

d. Elx Ciutat Intel·ligent (http://www.elche.es/2017/10/el-ayuntamiento-expone-su-proyectos-en-

materia-de-ciudad-inteligente/)  

Exclusions: 

1. Propostes relatives a manteniment d’instal·lacions, equipament intern o material corresponent a  les 

regidories o departaments municipals. 

2. Igualment, també se n’exclouran les propostes competència d’Aigües d’Elx, Urbaser, AUESA (serveis 

d’aigua potable i clavegueram, neteja viària, recollida i tractament de residus, transport urbà, etc.), o 

qualsevol altra empresa o organisme municipal que dispose del seu propi pressupost, i per tant no 

estiguen incloses en el pressupost general de l’Ajuntament d’Elx. 

3. Propostes dirigides a l’eliminació d’equipaments i/o recursos existents. 

4. Propostes relatives a mitjans informàtics. 

5. Propostes que sol·liciten la creació de recursos ja existents en la zona i on no es justifique la necessitat de la 

seua duplicitat. 

6. Propostes que ja han sigut valorades com a no viables en anys anteriors (tret que la normativa al respecte 

s’haja modificat en sentit favorable a la proposta). 

7. Propostes mediambientalment insostenibles. 

 

FASES DEL PROCÉS 

1.    Presentació de propostes 

Podran presentar propostes al Pressupost Participatiu totes les persones majors de 16 anys 

empadronades a Elx. 
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Requisits de les propostes: 

a) Les propostes es presentaran mitjançant el  formulari que la Regidoria de Participació facilite en la 

pàgina web municipal. Es presentarà en línia1. No obstant això, perquè la possible bretxa digital de part de 

la ciutadania no siga un obstacle, s’articularà també un mecanisme de  presentació assistida d’aquestes 

en les diferents oficines OMAC de què disposa l’Ajuntament d’Elx.  

b) Tots els camps obligatoris hauran d’estar degudament emplenats (aquelles propostes que no 

tinguen emplenats els camps obligatoris seran desestimades). 

c) Cada formulari podrà contenir una única proposta. En el cas que es plantejara més d’una 

proposta en un mateix formulari, s’atendrà a criteris d’estricte ordre d’aquestes, i s’acceptarà tan sols la 

primera d’elles. 

d) Cada ciutadà podrà presentar un màxim de 5 propostes. 

Si la Regidoria de Participació precisara aclariment sobre la proposta presentada, contactarà amb la 

persona proponent per a tal fi; en cas de no obtenir resposta, serà igualment desestimada. 

El termini de presentació de propostes serà del 12 de març al 6 de maig. 

 

2.    Estudi i classificació de les propostes 

La Regidoria de Participació procedirà a un primer estudi i classificació de totes les propostes rebudes, per a 

comprovar que complisquen en primera instància amb els requisits exigits.  Confirmada l’adequació 

d’aquestes als criteris establits, les propostes que reunisquen aquestes condicions  es publicaran en la web 

municipal, amb tota la informació disponible per a facilitar la presa de decisions a la ciutadania en el 

posterior procés de votació. 

 

3.    Fase a votació/suports 

Una vegada publicades en la web municipal, s’obrirà un termini durant el qual la ciutadania d’Elx podrà 

votar aquelles propostes de la seua zona que consideren més favorables per als barris o pedanies. Cada 

persona haurà de votar com a mínim tres de les propostes de la seua zona. Cada vot té el valor d’un.  

                                            
1      https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
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Aquelles persones que vulguen votar en una zona diferent d’aquella que els correspon, hauran de complir 

els requisits establits per l’Ajuntament per a això, i presentaran la documentació justificativa que s’hi 

requerisca. 

La votació serà en línia. No obstant això, perquè la possible bretxa digital de part de la ciutadania no siga un 

obstacle, s’articularà també un mecanisme de votació de les propostes en les diferents oficines OMAC de 

què disposa l’Ajuntament d’Elx.  

 

4.    Valoració de les propostes 

Una vegada finalitzat el període de votació, el llistat de propostes provisionals quedarà ordenat de major 

a menor pel seu nombre de vots i passaran a ser analitzades i valorades pels tècnics municipals de les 

diferents àrees implicades, que hauran de determinar la viabilitat en les seues dimensions jurídica, tècnica 

i econòmica, tenint sempre en compte la dotació pressupostària corresponent a cada zona. 

A causa de les particularitats geogràfiques de les zones rurals, en el cas que després de la votació del 

Pressupost Participatiu  en alguna pedania/es totes les seues propostes hagueren quedat excloses de la 

possibilitat de ser executades el 2019 per no haver obtingut un nombre de vots suficient, es procurarà la 

realització d’almenys una actuació en cada pedania, en aplicació dels principis de solidaritat i equitat 

interterritorials i sempre atenent les següents consideracions: 

● La proposta d’actuació va ser votada. 

● Ha sigut valorada la seua viabilitat positivament per part dels tècnics municipals. 

● La seua quantia econòmica no impedeix la realització d’una actuació en cada pedania. 

La Regidoria de Participació, conjuntament amb els tècnics competents de l’Ajuntament d’Elx en cada una 

de les àrees, serà qui determine la ubicació i/o detalls definitius de les propostes en cada zona,  en nom de 

garantir els criteris objectius tècnics, un bon ús dels recursos públics i una redistribució solidària dels 

recursos i equipaments dins d’aquestes. 

 

5.    Publicació de propostes 

En la pàgina web de l’Ajuntament d’Elx es publicaran totes les propostes que hagen de ser realitzades, 

juntament amb el seu pressupost econòmic i ubicació. 
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Presentació de Proposta/Projecte de zona (nucli urbà o pedania)  

Sra./Sr.:        DNI/NIE:       amb domicili a Elx, al c/       núm.:       Planta:         Porta:        

CP:       Telèfon:        Correu-e:       

Actua:  en nom propi    

              en representació de/d’       (adjuntar document acreditatiu de representació) 

(L’emplenament de totes les dades personals és obligatori, a excepció del correu electrònic) 

a) Tipus de proposta: 
(Únicament es considerarà un projecte per fitxa; en cas de presentar més d’un projecte en la mateixa instància, s’atendrà únicament el primer de la 
relació) 
 

  Parc infantil 

  Renovació zona jocs 

   Nou parc infantil 

   Gos Parc (Parc caní) 

   Arbrat nou 

   Hort urbà  

   Jardí  

   Marquesina autobús  

   Nova 

    Pantalla freqüència 

    Pantalla sonora 

   Aparcaments bicicletes  

   Carril bici 

   Estació BiciElx  

   Punt de recàrrega de cotxes elèctrics 

   Voreres 

   Nova 

    Renovació 

    Accessibilitat (rampa) 

   Asfaltat 

   Senyalització horitzontal 

   Senyalització vertical 
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   Aparcament 

     Pintat 

    Asfaltat 

   Reparació camí  

   Voral 

    Posar pegats 

    Asfaltat 

   Bancs en via pública 

   Papereres 

   Contenidors de reciclatge de residus 

  Paper 

  Envasos 

  Vidre 

   Millora/ampliació instal·lacions esportives existents  

   Nova zona exercici a l’aire lliure  

  Cal·listènia 

  Skate park 

  Pista bicicròs 

  Parkour 

  Escalada de blocs (Bulder) 

   Pista petanca/calitx  

   Centres educatius infantil i primària: 

    Elements d’ombra 

    Pistes esportives  

    Reixes/tanques 

    Patis 

   Arbrat 

   Font d’aigua potable 

   Centres cívics Camp d’Elx:  

    Pintura 

    Reparació pistes 
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    Teulada/coberta 

    Finestres/portes 

    Mobiliari 

    Mitjans audiovisuals 

     Il·luminació eficient 

  Senyalització  

   Aire condicionat 

   Accessibilitat 

    Jocs infantils 

    Zona exercici a l’aire lliure  

   Wifi en plaça pública 

   Altres: 

 

b) Detalls de la proposta (tots els camps són obligatoris) 

Descripció de la proposta (especificar en què consisteix):       

Proposta d’ubicació:       (localització com més precisa possible mitjançant geolocalització, senyalant l’àrea total afectada per 

l’actuació. La ubicació definitiva es realitzarà segons els criteris establits en la Guia del Pressupost Participatiu)  

Justificació de la necessitat:       

Les persones beneficiàries pertanyen a algun col·lectiu concret?     Sí      No   

Quin? 

  Majors de 65 anys   Menors d’edat   Persones amb diversitat funcional  

 Joves    Dones        Altres (especificar):        

Desitge rebre per correu electrònic informació de les activitats organitzades per l’Ajuntament d’Elx      

Sí        No  

 

Elx        de/d’       de 2018 


