
INFORME FINAL

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

1. INTRODUCCIÓ

 Pas  endavant  en  la  tasca  desenvolupada  per  l'Ajuntament  de
Benicarló vers la Participació Ciutadana.

 El municipi compta amb les eines adequades per garantir la viabilitat
d'un procés de Pressupostos Participatius de qualitat.

 Implicar a la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el
destí d'una part dels recursos públics, mitjançant un sistema reglat de
participació.

 Projecte pilot  Avaluació i millora contínua.

2. PROCÉS



3. CALENDARI

2016

- Fase 0. Setembre. Informació i comissió tècnica 
- Fase 1. Campanya de divulgació. A partir del 17/10 fins 

tancament presentació propostes. 
- Fase 2. Presentació propostes 24/10 a 18/11 
- Fase 3. Comissió tècnica 21/11 
- Fase 4. Òrgans 17/12 assemblea + taules de treball 

2017

- FASE 4 (cont.) 09/01 Designació representants taules + creació 
comissió de seguiment 09/01 a 03/02 treball taules 

- Fase 5. Votacions.
•  06/02 al 09/02 VOTACIONS TELEMÀTIQUES
• 13/02 al 15/02 VOTACIONS PRESENCIALS 
• 16-17/02 COMISSIÓ DE SEGUIMENT: ÚLTIMES VOTACIONS 

- FASE 6. Comissions + via administrativa + modificació 
pressupostària (a partir de l’aprovació del pressupost municipal. 
Modificació pressupostària: Ple del 27 de juliol de 2017.

- Fase 7. Execució i comissió de seguiment (2017)
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4. ÒRGANS I ESPAIS DEL PROCÉS

ASSEMBLEA

COMPOSICIÓ
- Qualsevol persona amb inscripció prèvia via plataforma web dels 
pressupostos participatius o de forma presencial a l'Ajuntament de 
Benicarló
FUNCIONS

- Exposició de totes les propostes presentades, les admeses i les 
denegades amb els seus arguments. 

- Presentació i explicació del procés restant.
- Creació de les taules de treball temàtiques a partir de les propostes

presentades segons la seva tipologia.
- Calendari de treball de les taules i entrega del material (model acta 

i projecte)

TAULES DE TREBALL PER TEMÀTIQUES

COMPOSICIÓ
- Obertes a tota la ciutadania per mitjà d'inscripcions, sigui a títol 

individual o col·lectiu, en la plataforma.
- Cada una de les taules de treball, designarà dos persones 

delegades que passen a formar part de la Comissió de seguiment. 
- Suport empresa externa i models (acta i projecte).
- Els i les membres de les Taules es renovaran a cada nou inici del 

procés participatiu dels Pressupostos. 
FUNCIONS

- Debatre, re-elaborar i prioritzar les propostes de la seua temática.
- Cada taula deurà consensuar quins són els tres projectes que es 

sotmetran a votació.
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GRUP TÈCNIC

COMPOSICIÓ
- Format per personal tècnic de participació, regidor/a delegat de 

Participació Ciutadana i personal tècnic municipal de les àrees de 
l'Ajuntament assignats pels regidors i regidores + empresa externa.

FUNCIONS
- Avaluar i validar les propostes presentades per la ciutadania i les 

taules de treball, a partir dels criteris definits en el Reglament.
- Realitzar els informes de viabilitat de les propostes seleccionades i 

les votacions presencials i telemàtiques. 

GRUP DE SEGUIMENT

COMPOSICIÓ
- Format per l'alcaldesa, un representant de cada partit polític amb 

representació a l'Ajuntament, personal tècnic de participació i 
regidor/a delegat de Participació Ciutadana (tots ells/es amb veu 
però sense vot) + dos representants de cada taula de treball 
designats pels integrants de les mateixes. 

FUNCIONS
- Votació de priorització dels projectes presentats per als 

pressupostos participatius 2017. Aquesta votació de prioritats serà 
per consens dels representants de les taules i una vegada feta la 
priorització es realitzarà un tall econòmic per designar les propostes
que s'executaran al llarg de l'any 2017. 

- Revisar el compliment de les fases restants, els projectes 
d'execució redactats, supervisar l'execució dels projectes i 
finalment, validar la memòria final del procés.
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5. PROPOSTES PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS 2017

4.1 Requisits bàsics i econòmics

1. Propostes amb visió de ciutat i que generen un impacte al conjunt del 
territori municipal. 

2. Que donen resposta a necessitats concretes. 
3. Fer referència a àmbits i temes de competència municipal.
4. Que siguen coherents amb els plans municipals aprovats, però que no 

estiguen ja planificats per fer-se per altres vies. 
5. Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament (segons

paràmetres econòmics establerts)
6. Que respecten el marc jurídic i legal existent.
7. Que no facen referència a l’apartat de subvencions i plans d’ajuts 

municipals.
8. Que no facen referència a despeses obligatòries que ha de suportar 

l’Ajuntament. 
9. Que tinguen principi i final dins d’una annualitat (que no siguen serveis a 

llarg termini). 

- Projectes menuts (Contractes, serveis i/o subministrament): cada projecte no podrà
superar els 10.000 €. 
- Obres: només es podran presentar projectes que no superen els 50.000 € + IVA.
- Projectes sense cost econòmic o cost econòmic quasi inexistent, s'inclouran dins de
la despesa general de Participació Ciutadana de cada àrea després de superar el 
diagnòstic tècnic. 

4.2 Propostes pressupostos 2017

 Al Registre Municipal ens van enregistrar en el període establert de 
propostes 37 entrades, 18 de ciutadans i ciutadanes a nivell 
individual i 21 de representants de col·lectius i associacions, amb un 
total de 85 propostes, 49 corresponien a ciutadans i ciutadanes a 
nivell individual i 36 a col·lectius.
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 D’aquestes 85 propostes:

o 38 Urbanisme
o 12 Obres i serveis, brigada.
o 3 Policia local
o 11 Benestar social
o 1 Comunicació
o 2 Ocupació i comerç
o 3 Cultura
o 7 Esports
o 4 Medi ambient
o 1 Joventut
o 1 Turisme
o 1 Informàtica/Noves tecnologies
o La resta no són competència municipal i per tant no han segut 

avaluades per les àrees.

 De les 85 propostes presentades:
o 30 van continuar dins del procés perquè acomplien tots els 

requisits: 12 eren d’Urbanisme, 10 d’obres i serveis (brigada), 3
cultura, 2 de Policia local, 1 d’ocupació, 1 de turisme i 1 de 
benestar social.

o 4 estan en van quedar procés d’estudi per part de les àrees 
perquè tal com es van presentar no acomplien algun dels 
requisits, però podrien reconduir-se per poder continuar. 
Finalment, de les 4 3 van ser acceptades i una denegada.

o 51 no compleixen algun dels requisits bàsics. 
 Els principals motius de denegació van ser:

 No és competència municipal exclusiva.
 No és viable econòmicament dins dels paràmetres

econòmics establerts pels pressupostos 
participatius, que eren de 10.000€ per a 
contractes/serveis/subministres, etc. i 50.000€ per
a obres.

 Ja estan incloses dins de plans municipals vigents.
 Eren propostes que no es podien desenvolupar 

dins d’una anualitat, és a dir, eren propostes de 
serveis o programes a llarg termini.
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MOTIUS DE DENEGACIÓ NOMBRE 
DE 
PROPOST
ES

No és competència municipal 9

No s’ajusta a un projecte anual 5

Ja està programat per alguna àrea municipal o ja ho
realitza alguna altra entitat del municipi

13

No respon a cap necessitat concreta 1

És inviable econòmicament segons els límits 
establerts pel programa

9

Correspon a despeses obligatòries de l’ajuntament 2

Vulnera el marc normatiu 1

Altres 10
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 Propostes  acceptades.  Les  propostes  finalment  acceptades  es
distribueixen segons la següent taula:

TEMÀTICA NOMBRE 
DE 
PROPOSTE
S

1. Millora accessibilitat (adaptació espais per a persones 
amb mobilitat reduïda, aparcaments persones amb 
discapacitat, passos de vianants,  mobiliari urbà adaptat, 
ubicació parades bus, etc.)

8

2. Il·luminació (millora il·luminació en espais públics). 2

3. Senyalització (mapa municipi amb principals llocs 
d’interès, panells informatius actes culturals, etc.)  

3

4. Equipaments sales/recintes/espais municipals 
(equipament audiovisual Edifici Gòtic, mobiliari biblioteca, 
parcs infantils) 

4

5. Peatonalització/Eixample voreres/Ús de la bicicleta 5

6. Millora-embelliment casc històric (museu obert, mobiliari
urbà, etc.)

2

7. Zones d’esbarjo (pista darrere Casal, zona d’oci 12-17 
anys, zona d’esbarjo prop de la platja)

2

8. Benestar social (taller productes naturals gent gran, 
escola d’estiu inclusiva)

2

9. Ocupació/Formació (curs emprenedoria joves diversitat 
funcional)

1

10. Cultura (Cicle curtmetratges) 1

11. Ús platges 1
12. Tecnologia / Proximitat (App incidències) 1
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 Treball de les taules

Taula 1 Taula 2
10, 20 i 24 de 
gener

9, 18 i 23 de 
gener

Es va treballar cada una de les propostes acceptades pel Grup tècnic segon 
un model proporcional. 

Consten les actes i les memòries de cada una de les propostes treballades.

 Votacions.

La  puntuació  final  de  cada  proposta  corresponia,  un  40%  a  la  votació
consultiva ciutadana i un 60% a la votació de les taules de treball.
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Metodologia: Sumatori d’ambòs puntuacions per obtindre el resultat final.
Vore l’explicació metodològica de cadascuna de les modalitats de votació en
el apartat corresponent.

Propostes ordenades de major a menor puntuació

Puntuació
votació

consultiva
ciutadania

Puntuació
votació

taules de
treball

Sumatori
Resultat

final
Panells informatius: agenda cultural, esportiva i activitats 
socials 

15,6
8,8 24,4

Adaptació parcs infantils inclusius 13,8 10,4 24,2
Senyalització municipi, millora 14,4 8 22,4
«Benicarló posa’t guapo» 15 5,6 20,6
Aparcament per a Bicicletes en «U» invertida 12 8,4 20,4
Inclusió d’infants amb diversitat funcional Escola estiu/parc 
de nadal

10,2
10 20,2

Adaptabilitat entorn magatzem de la mar 12,6 6,8 19,4
Millora mobiliari biblioteca persones div. Funcional 9,6 9,6 19,2
Vorera plaça bous/ferreres Bretó 11,4 7,2 18,6
Zona centre i casc històric 7,8 9,2 17
Canvi ubicació autobús 13,2 2,8 16
Ús platges zona nord 9 6 15
Vorera Plaça Sant Bertomeu/Carrer Sant Francesc 10,8 3,2 14
Augment passos vianants Avinguda Papa Luna 8,4 5,2 13,6
Places estacionament mobilitat reduïda (Centre de 
Salut/Cementiri)

6
7,6 13,6

Senyalització prioritat rotonda Alcalà de Xivert + Zona 
escolar

7,2
3,6 10,8

Il·luminació plaça constitució 6,6 4 10,6
Ús pista casal municipal 3,6 6,4 10
Millora mobiliari de av. Papa Luna 4,8 4,8 9,6
Carrer Sants Màrtirs 4,2 4,4 8,6
Il·luminació parada taxis plaça constitució 5,4 0,8 6,2
Rebaixar bandes reductores de velocitat 3 1,6 4,6
Equip de so i il·luminació de discoteca mòbil 1,8 2 3,8
Cicle Curtmetratges 2,4 1,2 3,6
Passeig Febrer i Soriano (Antiga N340 – RENFE 0,6 2,4 3
Tallers productes naturals 1,2 0,4 1,6

Votació consultiva ciutadania (40%)
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Metodologia:

A la proposta votada pel ciutadà/na en primera posició, se li ha donat com a
puntuació 26. A la següent, 25; i així fins a la última, que se li assigna 1
punt. Després, s’han sumat les puntuacions de totes les persones que han
votat, tan online com presencial, i cada proposta ha obtingut una puntuació.
Aquesta puntuació, ha sigut la que li ha donat l’ordre definitiu que apareix
en el quadre següent (columna color gris).

Posteriorment, i donat que la votació consultiva ciutadana constituïa el 40% 
de la priorització final, s’ha traslladat la puntuació obtinguda, al pes que 
tindria segons el percentatge definit del 40%, és a dir, s’ha multiplicat la 
puntuació *0,4 (columna color groc). 

 

Propostes ordenades de major a menor puntuació
segons votació consultiva ciutadana

Puntua
ció

Puntua
ció 
sobre 
40

Adaptació parcs infantils inclusius 26 10.4
Inclusió d’infants amb diversitat funcional Escola 
estiu/parc de nadal  

25 10

Millora mobiliari biblioteca persones div. Funcional 24 9.6

Zona centre i casc històric 23 9.2
Panells informatius: agenda cultural, esportiva i activitats 
socials 

22 8.8

Aparcament per a Bicicletes en «U» invertida 21 8.4

Senyalització municipi, millora 20 8
Places estacionament mobilitat reduïda (Centre de 
Salut/Cementiri) 

19 7.6

vorera plaça bous/ferreres Bretó 18 7.2

Adaptabilitat entorn magatzem de la mar 17 6.8

Ús pista casal municipal 16 6.4

Ús platges zona nord 15 6

«Benicarló posa’t guapo»  15 5.6

Augment passos vianants Avinguda Papa Luna   13 5.2

Millora mobiliari de av. Papa Luna 12 4.8

Carrer Sants Màrtirs 11 4.4

Il·luminació plaça constitució 10 4
Senyalització prioritat rotonda Alcalà de Xivert + Zona 
escolar  

9 3.6

Vorera Plaça Sant Bertomeu/Carrer Sant Francesc  8 3.2

Canvi ubicació autobús 7 2.8

Passeig Febrer i Soriano (Antiga N340 – RENFE) 6 2.4
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Equip de so i il·luminació de discoteca mòbil 5 2

Rebaixar bandes reductores de velocitat 4 1.6

Cicle Curtmetratges 3 1.2

Il·luminació parada taxis plaça constitució 2 0.8

Tallers productes naturals 1 0.4

Votació taules de treball pressupostos participatius (60%)

A la proposta votada per cada participant de les taules en primera posició,
se li ha donat com a puntuació 26. A la següent, 25; i així fins a la última,
que se li assigna 1 punt. Després, s’han sumat les puntuacions de totes les
persones que han votat i cada proposta ha obtingut una puntuació. Aquesta
puntuació,  ha sigut la que li  ha donat l’ordre definitiu que apareix en el
quadre següent (columna color gris).

Posteriorment, i donat que la votació consultiva ciutadana constituïa el 60% 
de la priorització final, s’ha traslladat la puntuació obtinguda, al pes que 
tindria segons el percentatge definit del 60%, és a dir, s’ha multiplicat la 
puntuació *0,6 (columna color groc). 

Propostes ordenades de major a menor puntuació
segons votació dels participants a les taules de

treball

Puntua
ció

Puntua
ció 
sobre 
60

Panells informatius: agenda cultural, esportiva i 
activitats socials 

26 15.6

«Benicarló posa’t guapo» 25 15

Senyalització municipi, millora 24 14.4

Adaptació parcs infantils inclusius 23 13.8

Canvi ubicació autobús 22 13.2

Adaptabilitat entorn magatzem de la mar 21 12.6

Aparcament per a Bicicletes en «U» invertida 20 12

vorera plaça bous/ferreres Bretó 19 11.4

Vorera Plaça Sant Bertomeu/Carrer Sant Francesc 18 10.8
Inclusió d’infants amb diversitat funcional Escola 
estiu/parc de nadal

17 10.2

Millora mobiliari biblioteca persones div. Funcional 16   9.6

Ús platges zona nord. 15   9

Augment passos vianants Avinguda Papa Luna 14  8.4

Zona centre i casc històric 13  7.8
Senyalització prioritat rotonda Alcalà de Xivert + Zona 
escolar 

12  7.2
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Il·luminació plaça constitució 11  6.6
Places estacionament mobilitat reduïda (Centre de 
Salut/Cementiri) 

10  6

Il·luminació parada taxis plaça constitució  9  5.4

Millora mobiliari de av. Papa Luna  8  4.8

Carrer Sants Màrtirs  7  4.2

Ús pista casal municipal  6  3.6

Rebaixar bandes reductores de velocitat  5  3

Cicle Curtmetratges  4  2.4

Equip de so i il·luminació de discoteca mòbil  3  1.8

Tallers productes naturals  2  1.2

Passeig Febrer i Soriano (Antiga N340 – RENFE)  1  0.6

 Propostes ordenades amb estimació económica i tall

Propostes ordenades
de major a menor

puntuació

OBSERVACIONS ESTIMAC
IÓ

ECONÒM
ICA

1 Panells informatius: 
agenda cultural, esportiva 
i activitats socials 

Agrupa proposta 1, 3 10.000€

2 Adaptació parcs infantils 
inclusius 

Pendent estimació econòmica Brigada 10.000€

3 Senyalització municipi, 
millora

Inclòs en la proposta 1 0€

4 «Benicarló posa’t guapo» 10.000€
5 Aparcament per a 

Bicicletes en «U» invertida
10.000€ 

6 Inclusió d’infants amb 
diversitat funcional Escola 
estiu/parc de nadal

Estimació econòmica Serveis Socials
12160,93€

10.000€

7 Adaptabilitat entorn 
magatzem de la mar

Rampa + 1 plaça mobilitat 400€

8 Millora mobiliari biblioteca 
persones div. Funcional

10.000€

9 Vorera plaça bous/ferreres 
Bretó 

25.000€

1
0

Zona centre i casc històric Enllumenat públic: es retiraran i
netejaran cables (en la mesura d’allò

possible) + es farà trasllat  a Policia
local d’augment vigilància de la zona+

Jardineres i papereres i decoració.

10.000€
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2000 (decoració)
16.587,68 (jardineres i papereres)

Sobrepassa el límit de 10.000€ S’ha de
reduir 

1
1

Canvi ubicació autobús
Informe negatiu (Policia local) 0€

1
2 Ús platges zona nord

La nova Ordenança d'us i aprofitament
del litoral ja ho contempla. Amb el

pressupost se senyalitzarà, etc.

4.300
euros

99.800€
1
3

Vorera Plaça Sant 
Bertomeu/Carrer Sant 
Francesc

No s’ha pressupostat pel moment
perquè s’està buscant la solució més

adequada (implica canvi ruta bus,
etc.)

1
4

Augment passos vianants 
Avinguda Papa Luna

2 passos 4000€

1
5

Places estacionament 
mobilitat reduïda (Centre 
de Salut/Cementiri)

Porta cementeri (1 plaça) +
senyalització. Es mourà plaça Centre

de salut . 

300€

1
6

Senyalització prioritat 
rotonda Alcalà de Xivert + 
Zona escolar

Pendent traslladar a Policia i estimació
econòmica

600€

1
7

Il·luminació plaça 
constitució

Para la sustitución de las farolas en el
lateral de la parada de taxis de la

plaza Constitución, es necesario hacer
un estudio completo de sustitución de

todas las farolas, excepto las 4
Lampeluna.  El precio puede ascender
a 3.000€/ud, dependiendo del modelo

que escojamos. Son nueve farolas a
instalar, pues 27.000 €, instaladas

sobre el mismo punto de las actuales.
Si esta propuesta llega a ser una de
las escogidas, habrá que realizar el
estudio que dice Sergio e instalar el

modelo que propuesto en ese estudio.

27.000€

1
8

Ús pista casal municipal
Pendent estimació econòmica Esports 46.772,76

€
1
9

Millora mobiliari de av. 
Papa Luna

S’intercalaran i s’estudiarà quin costat
és més adient

10.000€

2
0

Carrer Sants Màrtirs
Senyalització (amplicació inviable,

nivelació sobrepassa el cost màxim)
400€

2
1

Il·luminació parada taxis 
plaça constitució 

Inclòs en la proposta 17

2
2 Rebaixar bandes 

reductores de velocitat 

S’acotarà a una zona: passeig marítim,
Jacinto Benavente, Marqués de

Benicarló, Avda Catalunya, Méndez
Núñez

30.000

2 Equip de so i il·luminació Pendent rebre Pressupost Brigada
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3 de discoteca mòbil
2
4 Cicle Curtmetratges

Condicionat a la finalització
rehabilitació Capella MUCBE on hi

haurà equipament òptim.

400€

2
5

Passeig Febrer i Soriano 
(Antiga N340 – RENFE)

Sobre el ajardinamiento de Febrer
Soriano, la red de riego, estrictamente
necesaria y segun el presupuesto que
tenemos en el proyecto, son 80.382€. 

El primer tramo del paseo, es decir,
desde la carretera hasta unos 120

metros lineales, está dentro del sector
urbanizable Collet II (no entraría). El

segundo y tercer tramo es lo
presupuestado, y son dos tramos de

unos 120 metros y 140 metros, hasta
el giro con av. Felipe Klein. 

Dado el máximo de 50.000€ para
obras del programa de Presupuestos
Participativos, sólo entraría un tramo
(red de riesgo, tierras vegetales y la

plantación de especies) 

50.000€

2
6

Tallers productes naturals

Cultura ho proposarà de totes formes.
Si aconsegueix suficient inscrits, es

realitzarà dins de la programació de la
Universitat Popular (sense cost). 

0€

*En verd, les propostes que s’executaran dins del procés de pressupostos 
participatius 2017.

6. DOSSIER DE PREMSA

http://www.noticiascv.com/ca/els-pressupostos-participatius-recullen-75-
propostes-de-la-ciutadania-de-benicarlo/ 

http://www.vila-real.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?
seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=36571&tipo=8&nivel=1400&layout=
p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=760 

http://www.radioulldecona.net/?p=6210 (Vídeo) 

https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/pdo/ppdo-shostd.php3?
i_pdo=19458&g_idioma=v 

http://www.lacalamanda.com/express/6618/els-pressupostos-participatius-
de-benicarlo-ja-estan-llestos-per-a-la-fase-de-votacions 

https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/pdo/ppdo-shostd.php3?
i_pdo=19094&g_idioma=v&i_url=/index.php3 
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http://canal56.com/2017/06/benicarlo-roda-de-premsa-de-la-regidoria-de-
joventut-05-06-2017/ (Vídeo)

7. ANEXOS

- Model projecte

- Memòries treballades per les taules de treball dels pressupostos 
participatius.
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