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METODOLOGIA DEL PLA ANUAL DE PARTICIPACIÓ  
Procés Pressupostos Participatius. 
En el procés dels pressupostos participatius, tal i com es reflexa en el reglament de 

participació ciutadana del municipi, podran participar totes les persones majors de 16 

anys inscrites al cens municipal. 

 

L’Ajuntament de Viladamat 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 i veïns/nes 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 destinat a informar sobre el 

procés, presentar propostes, fomentar el debat i avaluar el procés. 

 
Límits, criteris i regles. 
Pressupostos participatius 2005 
El procés dels pressupostos participatius és un camí que necessàriament requereix 

d’unes regles: 

 

Límits del pressupost municipal 
 
El pressupost municipal de Viladamat 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 (culturals, esports…). 

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, es a dir, quines partides del pressupost 

municipal es poden destinar a l’execució de les propostes d’inversió que es facin al 

llarg del procés (propostes que fan els participants en el procés) 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 podrien 

sotmetre a debat participatiu. Tot i les dificultats,finalment, la decisió política presa, 

per aquest any 2014 ha estat destinar 22.267 euros. 

 

D’altra banda, també s’ha valorat la necessitat de garantir que les accions de poc valor 

econòmic siguin tingudes en compte, doncs a l’hora de comparar propostes es pot 

tendir a prioritzar les de més valor econòmic. 
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Això podria conduir a que el resultat final estigui configurat per poques accions de 

molt valor econòmic i que les de menys valor quedin fora. A més, si es garanteix la 

presència d’accions de menys valor en el resultat final, el nombre total de propostes 

aprovades també serà més gran. 

Tenint en compte la disponibilitat de recursos econòmics (22.267 euros). S’han acordat 

les següents limitacions per assolir els objectius abans plantejats: 

- Les propostes no podran ser superiors a 50% dels diners destinats al Pla Anual de 

Participació 

 

De forma resumida doncs, el conjunt propostes que es podran fer al llarg del procés 
participatiu no hauran de superar els 22.267 euros, cadascuna de les propostes no 
serà superior a 50% dels diners destinats al Pla Anual de Participació . 
 
Tanmateix, en tots el pressupostos participatius es defineixen un seguit de criteris que 

han de servir per filtrar les propostes, es a dir, criteris que ens permeten descartar i 

acceptar les propostes que fa la ciutadania. 

 
Criteris necessaris per acceptar propostes al  Pla Anual de Participació. 
 
S’han definit un total de sis criteris que han de servir per filtrar propostes i descartar 

aquelles que no els compleixin 

. 

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

propostes que plategin actuacions il·legals. 

 

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 descartaran les propostes que siguin 

competència d’altres administracions. 

 

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. 

 

Criteri de viabilitat tècnica: Tanmateix totes les propostes es valoraran tècnicament 

amb la voluntat de valorar si són viables, es a dir, que tècnicament es poden realitzar. 

 

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. 

 

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

social. 
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Resumidament, totes les propostes que es recullin s’analitzaran 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  
 
Procediment: 
 

Un cop s’hagi obtingut aquest el llistat definitiu de propostes es farà la consulta. A 

partir dels  resultats de la consulta s’aniran seleccionant les propostes seguint l’ordre 

de puntuació fins a assolir la suma de 22.267 euros. En aquest procés s’aniran 

descartant aquelles propostes valorades en una quantitat superior a la diferència entre 

22.267 euros i el valor total de les propostes seleccionades anteriorment.  

 
Resum del procés.dels pressupostos participatius. 
Generbrer 2005 

- Facilitar informació, presentar el procés dels pressupostos participatius al 

municipi. 

 
- Presentació política dels pressupostos participatius. 

 

- Explicació sobre com es pot participar en el procés. 
 

a. Informant del procés a veïns i veïnes. 

b. Fent una proposta individual (amb l’ajut de la fitxa per l’elaboració de 

propostes). 

c. Fent una proposta com entitat (amb l’ajut de la fitxa per l’elaboració de 

propostes). 

 
- Organització del procés.  

 

a. Elaboració, presentació i recull de propostes. 

b. Aplicació dels criteris marc i millora o ampliació de les propostes recollides i 

valoració econòmica de les propostes que els compleixin. 

c. Presentació dels resultats finals del procés i avaluació. 

 
Procediment: 
 

1. Informació: 
 

- Reunió de Consell de poble 

- Edició i enviament del full explicatiu del procés amb la informació abans 

comentada. 

- Edició del cartell anunciant la convocatòria de la presentació dels pressupostos 

participatius. 

- Penjar la informació a la pàgina www.viladamat.cat 
- I nformació sobre el procés al Butlletí d’informació municipal. 
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2. Propostes: 
Elaboració i recull de - Abril 2005 
En aquesta fase s’obrirà el període per la presentació de propostes a incorporar en el 

pressupost participatiu. 

Per aquest primer any de pressupostos participatius s’han establert un màxim de dues 

propostes per persona i dues per entitat. 

Les propostes es presentaran amb l’ajuda d’una butlleta per fer aportacions per la 

seva elaboració, per tant les persones i/o entitats que vulguin presentar una proposta 

hauran d’omplir-la lliurar-la a la secretaria de l’Ajuntament, o 

ajuntament@viladamat.cat 
 

3. Aplicació dels Criteris i Valoració Econòmica. 
Filtrat i valoració econòmica 2005 
En aquesta fase aplicarem els criteris que han de complir totes les propostes (criteris 

marc) i aquelles que els incorporin continuaran endavant en el procés i seran valorades 

econòmicament, la resta seran descartades. 

 
Procediment: 
 
Reunió del Consell de poble 
Aplicació dels criteris marc a les propostes rebudes. 
- Criteri de Legalitat. 
- Criteri de Competències. 

- Criteri viabilitat tècnica. 

- Sostenibilitat. 

- Exclusió social. 

 

Valoració Econòmica de les propostes que superin els criteris filtre. 
 
Devolució del resultat d’aquest primer filtrat per fer el sondeig popular 
- Enviament de carta a tots els ciutadans amb dret a participar, segons el reglament de 

participació, amb les propostes que 

compleixen els criteris marc, la valoració econòmica i convocant-los a votar. 

 

4. Consulta Popular 
 
Consulta Popular de les propostes.  
Tots els ciutadans de Viladamat amb dret a participar segons el reglament de 

participació ciutadana. 

La butlleta de votació i un document que acrediti l’identitat del votant, i els membres 

del consell de poble en faran el control. 

 
5. Publicació dels resultats 

Aplicació dels criteris de valor afegit i sondeig popular.liol 2005 
Selecció de les propostes definitives en base a l’ordre de prioritats obtinguts i els 

límits econòmics establerts. 
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Devolució del resultats de la votació popular, com? 

 

- Reunió de Consell de poble 

- Punts d’informació: Comerços, serveis públics, cartelleres municipals 

- Penjar la informació a la pàgina www.viladamat.cat 
- Informació dels resultats al Butlletí d’informació municipal 
 


