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Objectiu
Fer uns pressupostos participatius per tercer any consecutiu, en el qual els ciutadans de Beuda
fan propostes i les voten, per decidir a quines actuacions es destina una partida de 10.000€.

Descripció
El mes de gener es valorar la pertinença de fer pressupostos participatius aquest 2019, any
electoral i es va decidir que, per tal de no trencar la dinàmica d’anys anteriors, es mantindrien. Per tant,
al gener es van engegar els pressupostos participatius, seguint les mateixes fases que els anys anteriors,
i que preveien l’escrutini final el dia 2 maig, de manera que no s’interferís en el període de campanya
de les eleccions municipals.
Una vegada finalitzada la fase de proposició d’actuacions, el 24 de març, es va analitzar el
termini necessari per valorar la viabilitat de les propostes presentades i, tenint en compte el nou context
electoral, la comissió de seguiment i avaluació va decidir escurçar al màxim els terminis per interferir el
mínim possible en els períodes electorals i respectar els períodes de participació dels ciutadans en els
pressupostos participatius, de manera que l’escrutini va ser del dia 1 d’abril.
Com a novetat, aquest any 2019 s’ha organitzat una sessió de presentació de les propostes a la
ciutadana, a l’inici de les votacions. D’aquesta manera, els ciutadans que han presentat una proposta
l’han pogut defensar públicament, de manera que els votants tenien una informació més directa.
El procés s’ha desenvolupat amb normalitat. Les principals dades són:


Propostes rebudes: 7



Propostes sotmeses a votació: 6



Persones que han votat: 33



Percentatge de participació: 19.4%



Propostes escollides:
o

Arxiu fotogràfic de Beuda

o

Catàleg d’arbres d’interès local de Beuda

o

Instal·lació de caixes niu per rat-penats

o

Barbacoa d’obra al costat de la pista esportiva
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Metodologia
La metodologia del procés dels pressupostos participatius és pública i es pot consultar al web
municipal. En aquest document s’estableixen els següents punts: objecte, destinataris, funcionament
(presentació de propostes, validació de propostes, votació), comunicació i calendari.
Els principals punts de la metodologia són:


Poden participar en el procés totes les persones empadronades a Beuda que tinguin 14 anys
o més el darrer dia de les votacions.



Totes les propostes es poden fer arribar presencialment a l’Ajuntament o per correu
electrònic mitjançant el formulari normalitzat. Les propostes les poden presentar persones
o entitats.



La comissió tècnica valora que les propostes compleixin els següents requisits:
o

Han de ser legals.

o

Han d’estar dins l’àmbit competencial de l’Ajuntament.

o

Han de ser tècnicament possibles.

o

Han de ser econòmicament viables.

o

Han de ser ambientalment sostenibles.

o

Han de ser socialment respectuoses i inclusives.

o

Han de suposar un benefici comú pel poble, en cap cas un benefici privat.

o

En cap cas una proposta podrà superar la partida assignada de 10.000€ (amb IVA
inclòs).



Es fa públic el dossier de propostes explicant aquelles que es sotmeten a votació. Les
votacions són presencials.



L’acte d’escrutini és públic i, també, es fan públics els resultats al web municipal.

Recursos
Els pressupostos participatius es porten a terme en base a una partida del pressupost municipal
consignada per aquesta finalitat, de 10.000€.
Per realitzar el procés dels pressupostos participatius a Beuda s’implica l’equip de govern
(especialment la regidoria de participació ciutadana i alcaldia), les àrees internes de l’Ajuntament
(secretaria-intervenció i administració), els serveis tècnics comarcals pertinents depenent de les
propostes i es compta amb l’assistència tècnica d’un professional extern que s’encarrega del disseny i
coordinació del procés.
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Comunicació
Existeix un pla de comunicació que ha analitzat les característiques de la població de Beuda i
que estableix els canals de comunicació en cadascuna de les fases que, a nivell comunicatiu són tres:
crida inicial, desenvolupament de la participació i retorn dels resultats i valoració del procés.
A banda de l’atenció presencial i telefònica a l’Ajunament, els principals canals de comunicació
utilitzats són:


Web municipal on hi ha la informació i els principals documents del procés:
http://www.beuda.cat/beuda-participa/



Comunicació escrita a cadascun dels domicilis de Beuda. Es fan dos bustiatges:
o

A l’inici del procés amb una carta de l’Ajuntament, el resum de la metodologia i la
fitxa per presentar propostes.

o

Abans de les votacions, amb una carta i amb la butlleta de votació.



Correu electrònic.



Whatsapp. S’ha detectat que aquest canal és molt efectiu per difondre informació de manera
ràpida i que arriba a una part important dels veïns.
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Calendari
El calendari que s’ha seguit ha estat el següent:

Pressupost
La partida econòmica sobre la que s’ha decidit ha estat de 10.000€
El cost de disseny i coordinació del procés ha estat de 1.500€ (+ IVA).

Seguiment i avaluació
El seguiment i avaluació del procés és a càrrec de la comissió tècnica que, pot elevar
determinades decisions a l’equip de govern en cas que es consideri necessari aplicar mesures correctores.
En aquesta edició, a nivell d’execució del projecte, la única mesura correctora que s’ha implementat ha
estat la modificació de terminis exposada anteriorment.
Com cada any, s’ha fet arribar un qüestionari de valoració del procés als ciutadans que ha tingut
resultats que es mostren a continuació.
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Resultats del qüestionari de valoració:

1. Valora del 0 al 5 els següents elements:

4,6

Grau de transparència del procés

4,5

Sistema de votació
Informació rebuda sobre el funcionament del procés
participatiu

4,5
4,4

Idoneïtat dels criteris de valoració de les propostes

4,3

Procediment per presentar propostes
3,1

Interès pel poble de Beuda de les propostes escollides
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Valoració mitjana= 4,2
2. T'agradaria que l'any vinent l'Ajuntament de Beuda tornés a destinar una part del pressupost a
aquelles actuacions que proposin i escullin els ciutadans del poble?
Sí
No
NS/NC

91%
0%
9%

3. En cas d'haver posat que estaries d'acord en que es tornessin a repetir els pressupostos
participatius, com creus que hauria de ser l'import que s'hi destinés?
Com el d’aquest any
Més elevat que el d’aquest any
Més baix que el d’aquest any
NS/NC

Suport extern i coordinació
Maria Aulinas Costa
Sociòloga
maria.aulinas@gmail.com
tel. 677 011 334
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64%
27%
0%
9%

