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METODOLOGIA DEL PROCÉS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
1. OBJECTE
L’Ajuntament de Beuda impulsa de nou un procés, que es va realitzar l’any 2017 per primera vegada,
per tal que els beudanencs i beudanenques puguin decidir les actuacions a que es destinarà la partida de
10.000 euros prevista del pressupost municipal de l’any 2019. Aquesta partida pressupostària està inclosa
al capítol VI d’inversions i, en cas que el resultat de la participació ciutadana impliqués la realització
actuacions que han d’estar en un altre capítol, es faria la corresponent modificació de crèdit.
L’Ajuntament té la responsabilitat de garantir un procés obert i transparent.

2. DESTINATARIS
Poden prendre part en el procés totes les persones empadronades a Beuda que el dia 2 de maig de 2019
tinguin 14 anys o més. A més de les persones físiques, també poden presentar propostes les entitats amb
seu social a Beuda.
Els regidors i les regidores queden exclosos de presentar propostes, però sí que tenen dret a vot.
3. FUNCIONAMENT
3.1.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Totes les persones destinatàries poden presentar propostes d’actuacions segons un model normalitzat
que requereix les següents dades:


Identificació de qui formula la proposta i dades de contacte. Les propostes que es presentin
anònimament seran desestimades. Les dades de contacte es sol·liciten a efectes de que la
comissió tècnica pugui contactar amb els proposants, en cas que sigui necessari algun aclariment.



Nom de la proposta. Frase que descrigui breument la proposta. Serà la que constarà a la butlleta
de votació.



Descripció de la proposta. Espai per descriure més detalladament la proposta.



Valoració econòmica de la proposta. Per tal de garantir que es fa una interpretació correcta de
la dimensió de l’actuació proposada, cal que aquestes vagin acompanyades d’una valoració
econòmica el més acurada possible. Si és possible, es recomana adjuntar pressupostos reals. Pel
que fa la contractació de proveïdors, l’Ajuntament s’atendrà a la llei de contractació vigent i
vetllarà per aconseguir les ofertes més avantatjoses.

Les propostes es poden fer arribar en paper a l’Ajuntament o per correu electrònic a l’adreça
participacio@beuda.cat, del 4 al 24 de febrer del 2019. Les propostes que arribin fora de termini seran
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desestimades.
En cap cas una proposta podrà superar la partida assignada de 10.000€ (amb IVA inclòs).

3.2.

VALIDACIÓ DE PROPOSTES

Les propostes rebudes seran validades per una comissió tècnica que verificarà el compliment dels
següents requisits:








Han de ser legals.
Han d’estar dins l’àmbit competencial de l’Ajuntament.
Han de ser tècnicament possibles.
Han de ser econòmicament viables.
Han de ser ambientalment sostenibles.
Han de ser socialment respectuoses i inclusives.
Han de suposar un benefici comú pel poble, en cap cas un benefici privat.

La comissió tècnica que valorarà les propostes estarà formada per la secretària-interventora de
l’ajuntament, un professional extern contractat per la coordinació del procés i pels tècnics del Consell
Comarcal de la Garrotxa.
Aquelles propostes que siguin idèntiques o molt similars a projectes o actuacions que l’Ajuntament estigui
realitzant o tingui previst realitzar en breu, no s’incorporaran en el procés dels pressupostos participatius.
Una vegada revisades les propostes, la comissió tècnica comunicarà als proposants si aquestes s’han
considerat aptes per prendre part en el procés o no. Així mateix, s’exposarà de manera argumentada el
motiu pel qual una proposta no s’ha considerat apta i, si s’escau, s’establirà un mecanisme per a la seva
reformulació.
Finalment, es farà públic un document amb la relació d’actuacions acceptades per tal que la ciutadania
en pugui conèixer els seus detalls.

3.3.

VOTACIÓ DE PROPOSTES

La votació de propostes es farà de manera presencial a l’Ajuntament, dipositant una butlleta de votació
normalitzada en una urna, prèvia acreditació de la identitat. La votació es farà el període comprès entre
el 15 d’abril i el 2 de maig de 2019, en l’horari habitual d’atenció al ciutadà.
L’ajuntament es compromet a executar les propostes que surtin més votades de la consulta popular, fins
al límit marcat per la partida pressupostària disponible.

4. COMUNICACIÓ
A fi de garantir que la informació d’aquest procés arribi als veïns/es de Beuda, es farà difusió a través
dels següents mitjans:
- Correu postal a tots els domicilis del poble.
- Informació a les cartelleres municipals i a l’ajuntament.
- Trameses per correu electrònic.
- Publicació de la informació al web de l’ajuntament i a l’e-tauler.
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Per qualsevol dubte, els ciutadans poden adreçar-se a l’Ajuntament de Beuda ja sigui presencialment,
per telèfon al 972 590 534 o bé per correu electrònic a participacio@beuda.cat

5. CALENDARI
El procés tindrà lloc en els següents terminis:
-

Del 4 al 24 de febrer. Presentació de propostes.
Del 15 d’abril al 2 de maig. Consulta popular per la selecció de propostes.
2 de maig, a les 20 h. Recompte dels vots en un acte obert.
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