
    
    

DEPARTAMENT: Secretaria
EXPEDIENT: 2018/62   

DILIGÈNCIA ACORD DEL PLE DE 31/01/2018 PER MITJÀ DEL QUAL 
S’APROVA INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE 
PROJECTES PARTICIPATIUS QUE A CONTINUACIÓ ES TRANSCRIU:

“REGLAMENT DELS PROJECTES PARTICIPATIUS 

INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament d’Avinyó disposa d’un Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel 
ple municipal del dia 26 de novembre de 2008. El Reglament Municipal de Participació 
és l’instrument que defineix les regles del joc de la participació dels agents locals en 
els afers municipals. Aquesta normativa parteix del compromís de l’Ajuntament de 
fomentar la participació ciutadana i, per tant, s’ha adaptat a les necessitats i realitats 
del municipi.

Els Projectes participatius són l’eina de participació democràtica que impulsa 
l’Ajuntament d’Avinyó mitjançant la qual els veïns i veïnes del municipi decideixen el 
destí d’una partida pressupostària municipal assignada. 

El principal objectiu dels Projectes participatius és potenciar la participació dels veïns i 
veïnes d’Avinyó i fomentar el debat municipal sobre les necessitats del municipi.

El Reglament dels Projectes Participatius de l’Ajuntament d’Avinyó defineix i regula el 
funcionament de totes les fases del procés dels Projectes participatius.

L’Ajuntament d’Avinyó inicia el procés dels Projectes participatius al mes de març de 
2017.

A resultes de la primera experiència, s’introdueixen canvis al text original amb l’objectiu 
d’adequar –los a la tramitació i millorar-ne el contingut.

El Reglament dels Projectes Participatius s’aprovà en el Ple municipal del dia 29 de 
març de 2017

TÍTOL I. ASPECTES GENERALS

Article 1. Pressupost assignat per als Projectes participatius

L’Ajuntament d’Avinyó destinarà amb una periodicitat bianual una quantitat 
determinada d’euros del pressupost municipal als Projectes participatius.

Article 2. Comissió de seguiment

2.1. Es crea la Comissió de seguiment amb la finalitat de vetllar pel bon 
desenvolupament del procés participatiu.

2.2.   La Comissió de seguiment està constituïda per:



    
    

 El/la regidor/a de participació ciutadana.
 Un/a regidor/a de cada grup polític municipal.
 Un/a representant de les entitats associatives degudament inscrites en el 

Registre  Municipal d’Entitats elegit per la Coordinadora d’Entitats Culturals i 
Esportives d’Avinyó.

 Un/a representant del municipi escollit per l’equip de govern amb el vistiplau de 
tots els regidors.

 Personal tècnic municipal de les àrees de l’Ajuntament relacionades amb les 
àrees temàtiques dels projectes.

2.3.     Les funcions de la Comissió de seguiment són les següents:
 Coordinar totes les accions i fases derivades del procés participatiu.
 Validar els projectes revisats per la Comissió tècnica.
 Fer el recompte de vots dels Projectes participatius.
 Convocar les sessions informatives i elaborar el material necessari previ a les 

sessions.
 Definir el calendari detallat del procés.
 Garantir la transparència i la neutralitat del procés.
 Garantir el compliment del present Reglament.

Article 3. Comissió tècnica

3.1.   Es crea la Comissió tècnica amb la finalitat de validar que els projectes  
presentats compleixin els criteris i les normatives que regula el present 
Reglament.

3.2.     La Comissió tècnica està constituïda per:
 El personal tècnic municipal de les àrees de l’Ajuntament relacionades amb les 

temàtiques dels projectes
 El/la representant del municipi de la Comissió de seguiment.

3.3.     Les funcions de la Comissió tècnica són les següents:
 Revisar que les fitxes tècniques dels projectes presentats estiguin degudament 
 emplenades.
 Valorar tècnicament, econòmicament i normativament si els projectes 

presentats       compleixen els criteris d’acceptació descrits al punt 5.4 de 
l’article 5 d’aquest reglament.

TÍTOL II. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 

Article 4. Presentació dels Projectes participatius i del procés

La Comissió de seguiment convoca els veïns i veïnes del municipi a una sessió 
informativa per explicar els Projectes participatius i totes les fases del procés.



    
    

Article 5. Presentació de projectes 

5.1.   Després de la campanya de difusió, els veïns i veïnes del municipi d’Avinyó 
poden presentar projectes a través d’una fitxa tècnica disponible al web 
municipal i a les oficines de l’Ajuntament, en la qual consta:

 Registre d’entrada.
 Nom i cognoms; telèfon; adreça de correu electrònic de la persona o 

responsable de l’entitat.
 El nom de l’actuació.
 Breu descripció i justificació del projecte.
 Objectius.
 La seva ubicació específica.
 Cost estimat del projecte, fins al màxim del pressupost destinat als Projectes  

participatius.
 Pressupost desglossat per conceptes de despesa. 
 Imatges, plànols i fotos si escau.

5.2.      Pot presentar projectes qualsevol:
 Persona de més de 16 anys empadronada al municipi d’Avinyó i aquelles 

persones que al llarg de l’any compleixin els 16 anys.
 Entitat associativa inscrita al Registre Municipal d’Entitats.

5.3.     Cada persona o entitat pot presentar només un projecte.

5.4.     Criteris d’acceptació dels projectes:
S’accepten els  projectes que compleixin els criteris següents:

 Ser coherents i no entrar en contradicció amb el model i valors que 
l’Ajuntament promou.

 Donar resposta a una necessitat concreta.
 Han de ser finalistes i no han de generar cap cost extra per a pressupostos 

successius.     
 Que siguin d’interès per la majoria dels veïns i veïnes d’Avinyó.
 Fer referència a àmbits i temes de competència directa i assumits per 

l’Ajuntament.
 Ser viables tècnicament i que s’ajustin a les normatives vigents.
 Estar quantificats econòmicament amb un cert rigor. 
 Que no plantegin accions d’exclusió social.
 Han de ser sostenibles i equitatius des d’un punt de vista de gènere.
 Han d’anar acompanyats de les dades identificatives del ciutadà o l’entitat que 

els presenta.
 S’han de presentar dins el termini establert.
 No poden superar la quantia prevista. 

5.5.    Les fitxes tècniques dels projectes s’han de lliurar presencialment o, si s’escau,   
telemàticament, a les oficines de l’Ajuntament. Per tal d’emplenar la fitxa, els 



    
    

serveis tècnics de l’Ajuntament podran assessorar les persones que ho 
sol·licitin.

Article 6. Cribratge dels projectes

6.1.     La Comissió tècnica del procés participatiu estudia tots els projectes presentats 
i redacta un informe de valoració on s’especifica per a cada projecte si compleix 
amb els criteris establerts i si és viable tècnicament, jurídicament i 
econòmicament. 

            A cada projecte acceptat se li dóna un codi d’identificació que s’utilitzarà per fer 
la votació posterior.

6.2.    La relació dels projectes acceptats es publica a través del web municipal, dels 
plafons informatius de l’Ajuntament i dels mitjans de comunicació municipals.

            La Comissió de seguiment informa les persones i entitats que han presentat 
projectes de la resolució de la valoració. Si un projecte no s’accepta, se n’han 
d’explicar els motius.

Article 7. Presentació pública dels projectes

7.1.    Els projectes acceptats s’exposen a la ciutadania en un espai determinat i es 
publiquen als mitjans de comunicació municipals per donar-los a conèixer a la 
gent del municipi.

7.2.     Els projectes exposats han d’anar etiquetats amb la informació següent:
 Codi assignat (per ordre de registre).
 Àmbit específic.
 Nom i cognoms de l’autor/a o entitat (opcional).
 El nom de l’actuació.
 Justificació del projecte.
 Breu descripció del projecte.
 Objectius.
 La seva ubicació específica.
 Pressupost orientatiu. 
 Imatges, plànols i fotos, si escau.

7.3.   La Comissió de seguiment convoca una sessió de presentació dels projectes 
acceptats per tal que la persona o associació pugui explicar el seu projecte i 
defensar-lo públicament.

Article 8. Votació dels Projectes participatius

8.1.     La votació és presencial o, si s’escau, telemàtica, en els llocs, terminis i horaris 
establerts per a aquesta finalitat.



    
    

8.2.   Té dret a votació qualsevol persona de més de 16 anys empadronada al   
municipi i aquelles persones que al llarg de l’any compleixin els 16 anys.

8.3.    Cada persona pot votar només una vegada i ha de votar seleccionant els tres 
projectes que més li agradin. 

8.4.   Es podrà delegar el vot sempre que la persona delegada presenti la carta 
d’autorització (d’acord amb el model) i la fotocòpia del DNI o un altre document 
oficial que acrediti la data de naixement i residència de la persona delegant.

8.5.     Una persona podrà ser delegada només d’un sol vot.

8.6.   El resultat de la votació es publica a través del web municipal i del tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 

Article 9. Recompte de vots i projectes aprovats

9.1.    La Comissió de seguiment fa el recompte de les votacions en una sessió pública  
a la sala de plens de l’Ajuntament.

  9.2.     Una vegada fet el recompte de vots, el secretari/ària de l’Ajuntament aixeca acta 
i els resultats es publiquen al web municipal i als plafons informatius de 
l’Ajuntament.

9.3.   S’elabora una llista amb la relació de tots els projectes, ordenats de major a 
menor nombre de vots, en la qual figura el cost econòmic de cadascun.
S’executen els projectes seguint l’ordre de major a menor puntuació, fins que 
s’esgoti la quantitat econòmica global fixada per als Projectes participatius.

9.4.   En cas d’empat en nombre de vots dels projectes més votats, la Comissió de 
seguiment decidirà els projectes guanyadors en funció dels criteris que es 
determinin. 

9.5.   Els resultats del recompte de vots i la llista dels projectes guanyadors són 
aprovats al ple municipal.

  9.6.    Tota la informació i documentació que es genera en el procés (llista projectes, 
fitxes tècniques, vots, resultats escrutini, etc.) queda sota la custòdia de la 
Secretaria de l’Ajuntament.

Article 10.  Presentació resultats votacions i valoració del procés

10.1.   La relació dels projectes guanyadors es publica al web de l’Ajuntament i a altres  
mitjans de comunicació que es consideri oportú.



    
    

10.2.   Finalitzat el procés, la Comissió de seguiment convoca una sessió informativa 
per informar els veïns i veïnes del municipi dels resultats de les votacions i 
l’execució dels projectes guanyadors, i es convoca una reunió oberta a tothom 
per explicar la valoració global del procés.

Article 11. Calendari

El calendari del procés dels Projectes participatius es definirà en funció de la 
convocatòria. 

Article 12. Execució dels projectes guanyadors

12.1.   Els projectes guanyadors s’executen un cop es disposi del valor exacte del seu 
cost. En cas que l’execució es demori, s’ha d’informar públicament d’aquesta 
situació i de les raons.

12.2.    El projecte s’executa al llarg de l’any que es fa el procés.

12.3.  En cas que, dels projectes més votats, algun no es pogués executar per 
sobrepassar el pressupost destinat als Projectes participatius, és la Comissió 
de seguiment qui dictamina la resolució d'acord amb els criteris que determini.

TÍTOL III. COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ

Article 13. Difusió del procés participatiu

13.1.   L’Ajuntament fa una campanya informativa prèvia a la convocatòria del procés, 
amb la qual explica als veïns i veïnes d’Avinyó la necessitat i la importància de 
participar en els Projectes participatius.

13.2.  La Comissió de seguiment convoca una sessió per debatre el contingut d’aquest 
Reglament i de les fases del procés.

13.3.  L’Ajuntament és el responsable d’elaborar tot el material de divulgació i de 
difusió de totes les fases del procés participatiu. 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació. “

La Secretària

Marina Casacuberta Guix
Avinyó, 1 de febrer de 2018 
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