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“1. Sobre els Pressupostos participatius d’inversions per a la ciutat. 
 

L'Ajuntament d’Albaida, com a part del compromís del govern municipal d'incrementar 
la col·laboració i la participació de la ciutadania en la presa de decisions sobre la 
gestió municipal, treballa perquè les veïnes i els veïns d’esta ciutat puguen donar a 
conèixer la seua opinió sobre les polítiques i projectes més importants d’esta institució 
i tinguen capacitat de decisió sobre ells. 

L’Ajuntament d’Albaida, en la seua potestat de consultar a les veïnes i als veïns 
qualsevol qüestió d’interès local, amb la finalitat de sol·licitar la seua opinió, segueix 
apostant per engegar processos democràtics de participació com són els 
Pressupostos Participatius d’inversions. 

Per a l’Ajuntament d’Albaida aquesta iniciativa té gran importància, per la qual cosa 
resulta imprescindible cercar la manera amb què la ciutadania s’implique i participe en 
dit projecte.  

Els objectius dels Pressupostos Participatius d’Inversions per al municipi d’Albaida 
són: 

- Implicar a la ciutadania en la decisió sobre la ciutat en la qual viuen.  
- Incrementar la qualitat democràtica de les institucions públiques. 
- I millorar la gestió institucional, donat que permet construir en comú i 

decidir allò que volem conjuntament. 
 

Els Pressupostos Participatius d’inversions són un instrument de participació promogut 
per la Regidoria de Model Social i Econòmic, i en concret de Participació Ciutadana, 
de l’Ajuntament d’Albaida, per conèixer l’opinió de les veïnes i els veïns de la ciutat, 
mitjançant un sistema de votació, sobre assumptes d’interès públic de caràcter local 
que els afecten i que són de competència municipal. S’atendran als principis de 
transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, 
primacia de l’interès col·lectiu, diversitat, debat públic, igualtat i no 
discriminació, inclusió, eficiència, protecció de les dades de caràcter personal i 
rendició de comptes.  

 

1.1. Què són els Pressupostos participatius d’inversions? 

Els Pressupostos participatius d’Inversions són un mecanisme de participació 
ciutadana que permet a les veïnes i als veïns d’Albaida involucrar-se de manera 
directa en la presa de decisions respecte de l’execució d’una part del pressupost 
municipal destinat a fer inversions. És un procés que convida a participar i 
incorporar les propostes i opinions de la ciutadania en la gestió municipal a l’hora de 
definir el destí d’una part dels recursos públics municipals, en aquest cas, per a 
l’exercici pressupostari de 2022. 

Aquest mecanisme suposa la plasmació de la participació de la ciutadania en 
l'elaboració dels pressupostos d'una Administració Pública, i troba el seu fonament 
en el dret a la participació política de l'article 23 de la Constitució Espanyola. 
 
La característica principal d'aquest mecanisme és la cessió a la ciutadania del 
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protagonisme que ostenta el president de l'Entitat Local, en qui resideix legalment 
la competència per a elaborar els Pressupostos Generals, per a decidir, mitjançant 
algun dels models vigents, sobre el destí de tot o una part dels recursos que aquells 
contenen. 
 

1.2. Calendari i fases dels Pressupostos Participatiu d´Inversions 

El procés de pressupostos participatius s’articula en cinc fases, en què les veïnes i els 
veïns poden participar de diferents maneres i amb diferents graus d’implicació. 

[+] FASE 0: INFORMACIÓ CIUTADANA: Final de febrer de 2022. 
[+] FASE 1: PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: De l’1 al 15 de maarç de 2022. 
[+] FASE 2: VALORACIÓ TÈCNICA. Del 16 de març al 26 d’abril de 2022. 
[+] FASE 3: VOTACIÓ CIUTADANA. Del 3 al 18 de maig de 2022. 
[+] FASE 4: RESULTATS I INICI D’EXECUCIONS. A partir del 25 de maig de 2022. 
Les dates proposades podrien sofrir algun canvi a posteriori, segons vaja evolucionant 
tot el procés de pressupostos participatius 2022, per motius tècnics o per necessitats 
de major termini per a realitzar la valoració tècnica de les propostes, en el cas de que 
se’n produïren un nombre considerable d’aquestes que fera inviable valorar-les i 
informar-les tècnicament en el termini proposat.  
Qualsevol canvi en les dates serà informat convenientment a la ciutadania per mig de 
la plataforma WWW.DECIDIMALBAIDA.ES 
 

FASE 0. Final de febrer de 2022: INFORMACIÓ CIUTADANA. 

Fase prèvia que recull varies accions informatives a la ciutadana al voltant de tot el 
procés dels pressupostos participatius, per tal de generar el coneixement necessari i 
activar a la ciutadania per a que participe en les fases en les que es requereix la 
seva implicació directa amb la realització de propostes i la posterior votació efectiva 
d’aquelles propostes que hagen superat la fase de valoració tècnica. 

FASE 1. De l’1 al 15 dde març de 2022: PRESENTACIÓ DE PROPOSTES. 

Recollida pública de propostes realitzades per la ciutadania participant a través de 
la web de participació ciutadana WWW.DECIDIMALBAIDA.ES  

FASE 2. Del 16 de març al 26 d’abril de 2022: VALORACIÓ TÈCNICA. 

Sistematització, preselecció, valoració tècnica i viabilitat de les propostes 
presentades. Aquesta fase es desenvolupa internament en la comissió tècnica de 
l’ajuntament. 

FASE 3. Del 3 al 18 de maig de 2022: VOTACIÓ CIUTADANA. 

Votació per part de la ciutadania d’aquelles propostes que hagen superat la 
preselecció i valoració tècnica de viabilitat. 

La votació es durà a terme telemàticament de dos formes diferents: 

- Mitjançant identificació amb DNI a través de la plataforma web 
WWW.DECIDIMALBAIDA.ES 
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- Presencialment en el estand habilitat a l’efecte per l’ajuntament d’Albaida i que 

estarà assistit per personal del propi ajuntament. En aquest cas, serà necessari 
presentar el DNI original de la persona que vol votar, sempre que esta no haja 
votat ja o vaja a votar telemàticament en altre moment. 
 
 

FASE 4. A partir del 25 de maig de 2022: RESULTATS, CONTRACTACIÓ I 
EXECUCIÓ. 

Presentació pública de resultats, inici de licitacions i execució de les propostes 
guanyadores. 

 

1.3. Com participar en els Pressupostos Participatius d’Inversions? 

Les veïnes i els veïns de la ciutat d’Albaida podran participar de les següents maneres: 

1. Proposant projectes d’inversió (de l’1 al 15 de març de 2022). 

2. Votant fins a tres de les propostes que finalment hagen superat la 
valoració tècnica i viabilitat (del 3 al 18 de maig de 2022). 

Tant la presentació de propostes d’inversió, com la votació d’aquelles propostes que 
superen la fase de valoració tècnica, es realitzarà per part de la ciutadania a través de 
la web WWW.DECIDIMALBAIDA.ES 

 

1.4. Pressupost. 

Dins del pressupost municipal destinat a inversions per a l’exercici 2022 de 
l’Ajuntament d’Albaida, a fi d’incorporar la participació proactiva de la ciutadania en la 
presa de decisions sobre polítiques públiques, es proposa la destinació de 30.000 
euros (IVA inclòs), de la “Aplicació Pressupostària: "2021.925.60000 Inversions 
Pressupost Participat", per a invertir en projectes per a la ciutat, proposats tant per les 
veïnes i els veïns del municipi, com pel propi Ajuntament d’Albaida, i escollits 
directament per la ciutadania. 

 

1.5. Compromisos del Govern municipal. 

El govern municipal, que ha pres la decisió d’aprovar que una part de l’aplicació 
pressupostària d’inversions siga executada de forma consultiva amb la ciutadania, es 
compromet a dur a terme l’execució d’esta despesa, tenint en compte els resultats dels 
pressupostos participatius, sempre que s’atenga als criteris tècnics de viabilitat dels 
projectes i els límits econòmics disponibles. 

Per tant, els compromisos es concreten en: 

- Informar i assessorar sobre tot el procés de Pressupostos Participatius 
d’Inversions per a la ciutat. 

- Informar sobre totes les propostes presentades i sobre com votar-les. 
- Rebre les propostes ciutadanes i convertir-les en projectes. 
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- Iniciar l'execució de les propostes seleccionades després de la votació en el 
2022 

- Facilitar el seguiment de l'execució de les propostes a través de la plataforma 
web WWW.DECIDIMALBAIDA.ES 

- Escoltar l'opinió de la ciutadania sobre este procés participatiu i demanar la 
seua opinió sobre com millorar-ho per a futures edicions 

 

2. Sobre les propostes d’inversió. 

 
Realitzar una proposta de projecte és proposar alguna cosa que es vol que 
l'Ajuntament duga a terme. Fer una proposta és definir i explicar allò que es vol 
millorar. Per açò és important pensar 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 què es viu. No és necessari que siga una descripció tècnica complexa, 
però quant millor s'explique i més concreta siga, més fàcil serà per a l'Ajuntament 
valorar-la i per a la gent el decidir recolzar-la amb el seu vot. Els requisits que ha 
d’acomplir una proposta són: 

- Que siga competència de l’Ajuntament. 
- Que es tracte d’una inversió. 
- Que siga d’interès general i tinga en compte el bé comú. 
- Que s’ajuste a la legalitat. 
- Que siga viable tècnicament. 
- Que no supere els 15.000 euros (IVA inclòs), podent ser de menys quantia. 
- Que siga distinta a aquelles altres previstes en la despesa ordinària o en 

la inversió del propi Ajuntament. 
- Que respecte la igualtat entre veïns i veïnes i siga inclussiva i 

respectuosa amb els drets humans. 
- Que estiga localitzada en l’àmbit territorial del municipi d’Albaida, podent 

estar vinculada tant a un territori molt concret, com implicar una zona més 
ampla o al conjunt de la ciutat. 

 

Les propostes de projectes d’inversió hauran de complir amb estes Bases 
Reguladores.  

 

2.1. Què és una proposta d’inversió? 

Les propostes de projectes d'inversió, principalment, hauran de dirigir-se a cobrir 
objectius de millora de la qualitat de vida en la ciutat, tant per intervencions de 
nova execució o sobre deficiències localitzades en els mateixos en diferents àrees 
temàtiques: benestar social, cultura, joventut,  esports, educació, infraestructures, 
neteja, medi ambient, mobilitat, parcs i jardins, seguretat i convivència, entre d’altres. 

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. 
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Per tant, es podria indicar que les inversions poden ser: 

- Obres, tant noves, com de manteniment de les que ja hi ha. 
- Adquisicions permanents de l'Ajuntament. 
- Altre tipus d’intervencions que no requereixquen obres pròpiament dites. 

 

Les inversions, per tant: 

- No són activitats (programes culturals, festes, fires…). 
- No són serveis, com podria ser la petició de més servei de neteja o personal 

per a Servicis Socials... 
- No són subvencions. 

 

A títol d’exemple, s’expresen tot seguit algunes propostes que podrien ser 
considerades inversions: 

 
- Millorar accessos a determinats llocs o edificis. 
- Habilitar zones d’aparcaments concretes. 
- Millorar la mobilitat i/o accessibilitat en la ciutat. 
- Ampliar o millorar determinades voreres que puguen plantejar alguna 

problemàtica concreta. 
- Habilitar algun carril bici concret. 
- Convertir en zona de vianants o pacificar el trànsit en algun espai, plaça o 

carrer. 
- Incrementar l’arbrat o vegetació en carrers i espais més emblemàtics. 
- Instal·lar papereres, bancs, macetons en carrers o places per a millorar 

l’entorn. 
- Adquirir algun vehicle per a alguna tasca determinada. 
- Recuperar alguna zona o espai més degradat de la ciutat. 
- Millorar la senyalització d’edificis, de carrers. 
- Incrementar i/o millorar els equipaments infantils en algun parc o jardí. 
- Habilitar zones d’esbargiment per als animals. 
- Millorar un entorn o paratge natural concret. 
- Horts socials. 
- Millorar alguna instal·lació municipal concreta. 
- Adquirir alguns materials concrets per a facilitar activitats dels col·lectius locals. 
- Etc… 

 
Les inversions han de reunir les característiques següents: 
 

a. Que no siguen béns fungibles, és a dir, que no es consumeixen amb l’ús. 

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

c. Que siguen susceptibles d'inclusió en un inventari que siga una relació 
detallada, ordenada i valorada dels elements que conformen el patrimoni. 
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3. Sobre la presentació de propostes d’inversió. 

3.1. Qui pot presentar propostes d’inversió? 

En el procés de Pressupostos Participatius d´Inversions per a la ciutat, poden 
presentar propostes d’inversió totes les persones empadronades en la ciutat en el 
moment de la realització de la proposta i/o de la votació, independentment de la 
seua nacionalitat, majors de 16 anys a la data de la realització de les propostes i/o 
de la votació. 

 

Les propostes de projectes d’inversió es presentaran: 

- De forma individual, a títol personal. 
- De forma col·lectiva, a través del president o presidenta de qualsevol 

col·lectiu o associació local, degudament legalitzada, utilitzant el CIF del 
col·lectiu o associació en qüestió. 

- Per part de l’Ajuntament d’Albaida, d’ofici, que podrà presentar propostes 
de projectes d’inversió que acullen alguna reivindicació ciutadana, donen 
resposta a una necessitat detectada o milloren algun aspecte que repercutisca 
en el bé comú. 

 

3.2. Quantes propostes es poden presentar i quina quantia poden tindre? 

Cada persona major de 16 anys a la data de la proposta o votació, empadronada 
a la ciutat i cada col·lectiu o associació degudament legalitzada, podran 
presentar un màxim de tres propostes de projecte d’inversió sobre l’àmbit que 
desitgen, dins de l’àrea territorial del municipi d’Albaida. 

 
Com s’ha dit en el punt 2 d’aquestes bases, en els Pressupostos Participatius 
d’Inversions per a 2022, les propostes d’inversions realitzades hauran de ser, com 
a màxim, de 15.000 Euros (IVA Inclòs), podent ser de menys quantia.  
 

El nombre màxim de tres propostes per cada persona o col·lectiu o associació 
proposant estarà regulat mitjançant un mecanisme tècnic a través de la web 
WWW.DEDICIMALBAIDA.ES. 

 3.3. Sobre el procediment per a presentar propostes de projectes d’inversió. 
Les propostes de projectes d’inversió es podran proposar: 
 

- Telemàticament a través de la plataforma web del pressupostos participatius 
WWW.DECIDIMALBAIDA.ES, seguint el formulari oficial que obra en la 
plataforma. 

- Presencialment, seguint el formulari oficial adient, en l’estand de pressupostos 
participatius que l’ajuntament habilitarà als diferents barris de la població. 
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4. Sobre l’estudi de viabilitat de les propostes de projectes d’inversió per 
l’Ajuntament. 
 
La valoració de les propostes de projectes d’inversió es realitzarà en un únic procés 
que consta de tres fases: 
 

1. Constitució de la Comissió tècnica de valoració. 

2. Validació inicial de les propostes de projectes d'inversió per part de la regidoria 
de Participació Ciutadana. 

3. Viabilitat jurídica, tècnica i/o pressupostària de les propostes de projectes 
d'inversió per part de la Comissió tècnica de valoració. 

 
4.1. Constitució de la Comissió tècnica de valoració. 
 

A l’efecte de procedir internament a la valoració i filtratge de les propostes 
realitzades en la Fase 1, es constituirà una comissió tècnica de valoració en el 
propi ajuntament d’Albaida, composada per les persones següents o aquelles 
que les substitueixen: 
 

o Regidor de Model Social i Econòmic. 

o Secretari general. 

o Interventora. 

o Tècnica municipal de Contractació. 

o Arquitecta municipal. 

o Tècnic municipal de Qualitat i Modernització. 

o Una persona dels serveis administratius. 

 
4.2.Validació inicial de les propostes de projectes d’inversió. 
 
La validació de les propostes de projectes d'inversió serà competència del 
Departament de Model Social i Econòmic de l'Ajuntament d’Albaida, en concret de la 
regidoria de Participació Ciutadana. 
 
Després de la presentació de propostes per part de la ciutadania, des del Departament 
de Model Social i Econòmic de l'Ajuntament d’Albaida, es realitzarà un procés de 
validació inicial de les propostes realitzades, amb l'objecte que totes elles complisquen 
els requisits establerts en les presents Bases Reguladores. Aquesta validació inicial 
serà posteriorment informada a la comissió tècnica constituïda, als efectes de la seva 
confirmació. 
 
Este procés de validació inicial comportarà l'estimació o desestimació motivada de 
les propostes de projectes d'inversió que s'hagen presentat, tenint en compte els 
requisits que han de complir les propostes de projectes d'inversió. 
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Seran motius de desestimació: 
 

a) No ser un projecte d'inversió. 

b) No ser competència municipal. 

c) Que per a la seua execució siga necessari implicar a altres administracions 
publiques. 

d) Que l'àmbit d'aplicació supere la zona geogràfica de la ciutat d’Albaida. 

e) Que l'àmbit d'aplicació siga supramunicipal. 

f) Que la seua execució ja estiga prevista i pressupostada per l'Ajuntament 
d’Albaida.  

g) Que existisca més d'una proposta de projecte referida a la mateixa demanda.  
h) Que no es respecte el principi d'igualtat i no discriminació en la seua formulació 

i implementació o que no siga inclussiva i respectuosa amb els drets humans. 
i) Que la seua execució vulnere els principis dels pressupostos participatius o 

incremente la situació de fragilitat social de la població més desfavorida de la 
ciutat.  

j) Que siga incompatible amb una proposta presentada per l’Ajuntament 
d’Albaida. 

k) Uns altres (este ítem sempre serà motivat).  
 

4.3.Viabilitat jurídica, tècnica i pressupostària de les propostes de projectes d’inversió. 

Les propostes de projectes d’inversió que es valoren inicialment com a vàlides seran 
estudiades pels Servicis Tècnics de l’Ajuntament d’Albaida implicats en la seua 
execució, que seran els qui emetran informe sobre la viabilitat jurídica, tècnica i/o 
pressupostària. 

Tots els estudis de viabilitat seran realitzats per personal tècnic de l’Ajuntament de 
manera independent i neutral, atenent únicament als criteris d’avaluació que s’han 
marcat públicament per al procés. 

Només es consideraran viables aquelles propostes d’inversió sobre les què els 
Servicis Tècnics de l’Ajuntament emeten informe favorable en les dimensions jurídica, 
tècnica i/o pressupostària. 

Les propostes de projectes d’inversió que tinguen informe favorable dels Servicis 
Tècnics Municipals seran les que, en última instància, s’elevaran com a definitives al 
procés de votació ciutadana. 

Perquè els Servicis Tècnics de l’Ajuntament informen la proposta com a viable: 

- Estimaran el cost de la proposta. Es primaran aquelles propostes que no 
superen els 15.000 euros (IVA inclòs) establerts com a límit. Si és superior als 
15.000 euros (IVA inclòs) del límit establert per a cada proposta,  es valorarà la 
possibilitat que es puga iniciar la seua execució per fases, previ informe dels 
servicis tècnics municipals. 

- Comprovaran que la proposta siga competència de l'Ajuntament, donat  que 
este pot assumir una sèrie de despeses, però unes altres depenen de la 
Diputació provincial, de la Comunitat Autònoma o de l'Estat. 
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- Estudiaran si hi ha alguna normativa que siga contrària a dur a terme la 
proposta, o si atempta contra el bé comú. 

- Valoraran si és una inversió. El pressupost de l'Ajuntament es divideix en 
diferents capítols, sent un d'ells el d'inversió. En este cas el pressupost dels 
pressupostos participatius està limitat a esta partida, per la qual cosa la 
proposta ha d'encaixar com a despesa d'inversió.  

- Estudiaran si la proposta és viable tècnicament i no es preveu algun 
impediment per a dur-la a terme, principalment que puga iniciar-se la seua 
execució en el 2022 i que no entre en conflicte o contradicció amb plans o 
projectes estratègics ja definits per a la ciutat. 

 

5. Sobre la votació ciutadana de les propostes de projectes d’inversió. 

5.1. Qui pot votar? 

El procés de votació ciutadana de les propostes de projectes d’inversió està obert a 
totes les veïnes i els veïns de la ciutat d’Albaida, independentment de la seua 
nacionalitat, majors de 16 anys a data de la realització de propostes i/o votació, 
empadronades a la ciutat d’Albaida, que decidisquen participar amb el seu vot. 

5.2. Què es pot votar? 

El vot serà individual i intransferible, i vinculat a les propostes de projectes d’inversió 
presentades per la ciutadania que hagen sigut valorades com a viables pels Servicis 
Tècnics, o presentades d’ofici per l’Ajuntament d’Albaida. 

Cada persona podrà exercir el seu vot sobre aquelles propostes de projectes que més 
li agraden i que crega que repercuteixen en el bé comú, i milloren la qualitat de vida en 
la ciutat. 

Tenint com a base el pressupost disponible, 30.000 euros (IVA inclòs), es publicaran 
en la web WWW.DECIDIMALBAIDA.ES totes les propostes de projectes d’inversió 
viables amb el seu cost estimat, perquè la ciutadania puga seleccionar, atorgant-li un 
vot a cadascuna de les propostes que estime adients. 

Cada persona podrà votar una, dos o tres propostes d’inversió de les publicades 
com a viables en WWW.DECIDIMALBAIDA.ES.  

 

5.3. On es pot votar? 

- La votació es podrà realitzar, previ registre, de forma electrònica a través de la 
plataforma WWW.DECIDIMALBAIDA.ES, des de qualsevol dispositiu amb accés a 
internet, del 3 al 18 de maig de 2022. 

- Addicionalment, s’habilitarà un punt de votació presencial electrònica pels barris 
d’Albaida (uns dies a determinar per a cada barri) o en l’ajuntament d’Albaida o en els 
llocs de la ciutat que es determine, amb accés a internet, on es donarà suport 
presencial a les persones que vulguen votar de forma telemàtica i així ho sol·liciten, 
que hauran de presentar el seu DNI als efectes de poder exercir el dret de vot. 
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El punt de votació presencial del qual es facilitarà informació en la plataforma web 
WWW.DECIDIMALBAIDA.ES podrà estar ubicat en determinades oficines o edificis 
municipals que s’establiran a l’efecte o en les seus d’associacions, entitats ciutadanes 
i/o col·lectius que s’inscriguen de forma voluntària en l’Ajuntament com a seu d’un punt 
de votació, o bé s’habilitarà un estand físic al carrer. 

La informació sobre el procediment per a inscriure’s de forma voluntària com a seu 
d’un punt de votació, així com el llistat final dels citats punts de votació i els dies que 
aquest punt itinerant estarà habilitat en lloc de la població, serà informat públicament 
en la plataforma web en dates pròximes a la fase de votació. 

5.4. Com es pot votar? 

- Prèviament a exercir el dret de vot, a la web WWW.DECIDIMALBAIDA.ES, la 
persona que vaja a votar haurà d’introduir el DNI a la casella que s’indique.  

- Tot seguit, es podran visionar les propostes validades que hi figuren en el llistat a 
l’esmentada web. 

- Una vegada decidit el vot, la persona identificada podrà votar per una sola 
proposta, per dos d’elles o per un màxim de tres propostes de les que hi 
apareguen en l’esmentada web com a validades per la Comissió tècnica de valoració. 

- Una vegada exercit el dret de vot, aquest no es podrà variar.  

 

5.5. Resultat de la votació ciutadana 

El resultat final del procés consultiu s’obtindrà, una vegada finalitzada la 
votació, ordenant totes les propostes per vots i seleccionant-les de la més 
votada fins a la menys votada fins exhaurir el crèdit, tenint en compte que cada 
proposta inclosa no supere el pressupost de 15.000 euros (IVA inclòs). 

Si una proposta supera eixe límit, es valorarà la possibilitat que es puga iniciar la seua 
execució per fases, previ informe dels servicis tècnics municipals, d’esta forma es 
destinaria el pressupost a este fi. Si no fóra així, es donaria la possibilitat, previ informe 
dels servicis tècnics, de destinar el romanent a ampliar el projecte d’inversió d’alguna 
de les propostes més votades per la ciutadania. 

Si ixen escollides dues propostes que siguen incompatibles entre si, es durà a terme la 
que tinga major nombre de vots. En cas d’empat es durà a terme la que s’haja 
enregistrat primer en la plataforma web. 

 

6. Seguiment dels Pressupostos participatius d´inversions per a la ciutat. 

Es podrà realitzar un seguiment del procés de pressupostos participatius a través de la 
plataforma WWW.DECIDIMALBAIDA.ES habilitada a l’efecte. 

La regidoria de Model Social i Econòmic, i en concret de Participació Ciutadana, 
coordinarà tot el procés consultiu, sent la garant de la seua neutralitat i efectivitat. 
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Davant qualsevol problema que es plantege, reclamació i/o suggeriment es podrà 
contactar en qualsevol moment amb la regidoria competent mitjançant el telèfon 
962900960, o bé a través del mail info@decidimalbaida.es o mitjançant cita prèvia 
sol·licitada a Qualitat i Modernització a través de la seu electrònica 
https://albaida.sedelectronica.es/info.0 

 

7. Consideracions per a noves edicions dels pressupostos participatius. 

Finalitzat tot el procés consultiu, a partir de les avaluacions dels seus resultats i amb la 
consulta al Consell de Participació d’Albaida per al cas que aquest estigué constituït en 
eixa data, la Regidoria de Model Social i Econòmic promourà les modificacions 
necessàries per a millorar processos futurs. 

 
Per a futures edicions dels pressupostos participatius, podran iniciar-se els tràmits per 
a aprovar un reglament regulador d'aquesta mena de participació ciutadana, 
màximament si es té voluntat de permanència en el temps i de reiteració, especificant 
les característiques de cada exercici en la pròpia resolució o acord de convocatòria, o 
fins i tot en les bases específiques del pressupost general.” 
 


