
 
Metodologia del PLA ANUAL de PARTICIPACIÓ. 
 
El Pla Anual de Participació està relacionat amb el procés de participació dels Pressupostos 
Participatius. Aquesta metodologia serà aprovada i revisada (per tant, modificable) cada any per tal 
de millorar-la segons les experiències any rere any. 
 
En el procés dels Pressupostos Participatius, tal i com es reflexa en el Reglament de Participació 
Popular de Bellvei, podran participar totes les persones majors de 16 anys que formen part del Padró 
Municipal. 
 
L’Ajuntament de Bellvei ha manifestat una clara voluntat política per apostar per la participació 
ciutadana al municipi promovent l’elaboració de part dels pressupostos municipals amb la 
participació directa de entitats, associacions, veïns i veïnes del municipi.  
 
L’Ajuntament és el principal promotor del procés participatiu i té la responsabilitat de garantir un 
procés obert i transparent. 
 
 
El Consell de poble 
 
El Consell de poble és l’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana. 
 
Al llarg dels Pressupostos Participatius serà un espai obert a tothom, destinat a informar sobre el 
procés, arribar a acords, elaborar materials i propostes, fomentar el debat i avaluar el procés. 
 
 
Límits, criteris i regles. 
 
El procés dels Pressupostos Participatius és un camí que necessàriament requereix d’unes regles. 
 

a) Límits del pressupost municipal i del pressupost de proposta: 
 

El pressupost municipal de Bellvei no és il·limitat, hem de tenir en compte que en el 
pressupost s’hi inclouen les despeses generals (personal, serveis i altres) així com les 
despeses per àrees d’activitats. Hem de considerar, a més, que una part dels diners del 
pressupost s’obtenen a partir de finançament extern (subvencions, convenis, etc.), per tant 
són diners que l’Ajuntament no té garantits totalment any rere any. 
 
Davant el repte d’obrir un procés de participació ciutadana per l’elaboració dels pressupostos 
municipals es fa necessari reflexionar sobre quina part del pressupost municipal es pot 
sotmetre a debat participatiu, és a dir, quines partides del pressupost municipal es poden 
destinar a l’execució de les propostes que es facin al llarg del procés (propostes que fan els 
veïns i veïnes de Bellvei) i quines partides no es sotmeten a debat participatiu per raons 
diverses (són despeses inevitables, despeses ja compromeses, despeses que depenen de 
finançament extern, etc.). Per tant, no és fàcil valorar econòmicament quina quantitat de 
diners es poden sotmetre a debat participatiu. Finalment, la decisió política presa per aquest 
any 2019 ha estat destinar  5.000€. 
Cada proposta presentada als Pressupostos Participatius tindrà com a límit econòmic el 
100% dels diners destinats, és a dir, 5.000€. 
 
 

 



 
b) Límit de presentació de propostes: 
 
Cada veí i veïna de Bellvei pot presentar com a màxim 1 proposta als Pressupostos 
Participatius. 
 
c) Presentació de propostes: 
 
Per presentar una proposta, per les vies habituals de comunicació de l’Ajuntament, es 
realitzarà mitjançant una “butlleta de presentació de propostes”. 
 
 
d) Criteris d’avaluació per acceptar propostes pels Pressupostos Participatius: 
 
En els Pressupostos Participatius es defineixen un seguit de criteris que han de servir per 
avaluar les propostes, és a dir, criteris que permeten acceptar o descartar les propostes que 
fa la ciutadania. 
 
S’han definit un total de 6 criteris que han de servir per filtrar propostes i descartar aquelles 
que no els compleixin: 

 
1. Criteri de legalitat: Totes les propostes d’actuacions han de ser legals. No s'accepten 

propostes que plategin actuacions il·legals. 
 

2. Criteri de competències: Les propostes d’actuacions han de ser competència de 
l’Ajuntament, competència municipal. Les propostes que es facin han de poder ser 
assumides per les competències municipals, es descarten les propostes que siguin 
competència d’altres administracions. 
 

3. Criteri econòmic: S’aplicaran els límits econòmics abans exposats a totes les 
propostes i aquelles que no s’ajustin es descartaran. Les propostes no podran superar 
els diners destinats pels pressupostos participatius de l’any. 
 

4. Criteri de viabilitat tècnica: Tanmateix totes les propostes es valoraran tècnicament 
amb la voluntat de valorar si són viables, és a dir, que tècnicament es poden realitzar. 
 

5. Criteri de sostenibilitat: No s’acceptaran en cap cas propostes que plategin accions 
insostenibles, entenent que és insostenible qualsevol acció que comprometi les 
necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents o 
futures. 
 

6. Criteri d’exclusió social: No es podran fer propostes que plantegin accions 
d’exclusió social. 

 
 

Resumidament, totes les propostes que es recullin s’analitzaran per part dels tècnics de 
l’Ajuntament per tal d’aplicar els criteris que s’acaben de comentar.  
 
 
El resultat d’aquest anàlisi es farà públic i es donaran les explicacions necessàries donant el 
màxim de transparència al procés. 

 
 



 
 

e) Votació de les propostes: 
 
Si les propostes recollides i vàlides pel procés sumen una quantitat econòmica inferior als 
diners destinats pels Pressupostos Participatius, aquestes s’executaran sense necessitat de 
convocar una jornada de votació popular. 
 
En canvi, si el conjunt de propostes recollides i vàlides pel procés sumen una quantitat 
econòmica superior als diners destinats pels Pressupostos Participatius, s’haurà de convocar 
una jornada de votació popular. 
Segons el Reglament de Participació Popular de Bellvei, es convocarà als veïns de Bellvei 
per anar a votar i decidir quines propostes volen realitzar al municipi. Aquesta votació es 
realitzarà mitjançant una “butlleta de votació” on cada veí puntuarà (amb 3, 2 i 1 punt) 3 
propostes de les presentades. 
 
Els membres del Consell del Poble organitzaran, faran el control de la votació i presentaran 
els resultats de la jornada. 
 
A partir dels resultats obtinguts en la votació, es farà l’escrutini de punts per proposta i 
s’obtindrà un llistat de prioritats segons les votacions dels veïns i veïnes de Bellvei. En el cas 
d’empat a punts entre dues propostes, es prioritzarà aquella de menys valor econòmic per 
facilitar la seva execució i possibilitar la execució de més propostes.  
 
Finalment, per ordre de puntuació obtinguda, s’executaran els projectes fins assolir la suma 
dels diners destinats als Pressupostos Participatius. En el cas de que no s’arribi a aquesta 
quantitat degut a que si s’inclou el següent projecte de la llista es passa el límit econòmic, i 
quedés uns diners sobrants, s’hauria de buscar la següent proposta (segons ordre de llista) 
que es pugui executar sense passar el límit econòmic. 
 

 
El resultat final es farà públic mitjançant els canals habituals de comunicació de l’Ajuntament de 
Bellvei i s’executaran les propostes segons els resultats obtinguts. 
 
En cada proposta realitzada es col·locarà una placa identificativa que farà referencia als 
Pressupostos Participatius que l’han fet possible. 

 
 

 
Resum simplificat del procés de participació en els Pressupostos Participatius: 
 
 

● Presentació pública del procés de participació en els Pressupostos Participatius. 
● Presentació de propostes. 
● Avaluació de les propostes segons criteris establerts i valoració econòmica. 
● Votació Popular (si es necessari). 
● Publicació dels resultats. 
● Execució de les propostes. 

 


