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MEMÒRIA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
LA BISBAL D’EMPORDÀ 2019

Definició dels projectes a dur a terme amb l’aplicació pressupostària que es
destinarà al pressupost de despeses de 2019 a pressupostos participatius.

1. Introducció

El procés participatiu es defineix com un procediment destinat a facilitar la incidència
de la ciutadania en projectes públics d’especial transcendència, ja sigui per l’impacte
ciutadà que pugui generar o l’abast que aquest pugui tenir.
Els acords obtinguts en un procés participatiu no són vinculants, però si preceptius. És

FASE D’INFORMACIÓ: difondre la informació motiu del procés de
participació, explicar la justificació del propi procés, els objectius del mateix, els
límits i els requisits, la durada, el procediment i la metodologia, i totes aquelles
dades rellevants perquè qui vulgui participar pugui fer-ho i sàpiga com fer-ho.



FASE DE DEBAT: emprant les metodologies més adequades es promou l’anàlisi
de la informació, la diagnosi (debat) i proposta. Disposant de totes les
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per això que el procés ha de contenir, com a mínim, les següents fases:
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propostes que la població ha registrat ja sigui de forma presencial o online és
necessari que

es valorin, i entre elles es puguin prioritzar aquelles que tenen un suport
majoritari perquè acabin arribant a la fase final de votació. Es fonamental
explicar aquelles propostes que es descarten i justificar el motiu.


FASE DE RETORN: trasllat als participants i al conjunt de la ciutadania el
resultat del procés. Explicant amb dades objectives els resultats, les propostes
guanyadores, el número de participants i de votants, la distribució dels vots
entre les diferents propostes, les diferències en comparació a l’any anterior,
l’evolució del projecte. És el moment de posar la mirada enrere i fer balanç
apuntant clarament els punts forts i els punts que es poden millorar en el futur.

Aquest procés participatiu ve motivat per l’equip de govern de l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà amb la finalitat de definir els projectes d’inversió que es podran
escollir en un procés de participació vinculat als pressupostos municipals de l’any 2018.

L’objectiu d’aquest procés participatiu és que la ciutadania esculli els projectes que
base a un pressupost establert i uns requisits mínims que han de complir els projectes
que proposin. Aquests projectes s’hauran de dur a terme durant l’exercici 2019 en
l’aplicació del pressupost municipal.

3. Límits del procés
Amb la finalitat de dissenyar un procés participatiu de qualitat es determinaran els
límits del debat:
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considera prioritaris i en el quals l’Ajuntament ha d’invertir recursos econòmica, en
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2. Objectiu del procés participatiu
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Les propostes presentades no podran superar l’import màxim establert
(pendent de determinar, es preveu 100.000,00€).



Les subvencions són regulades per ordenança i no són objecte d’aquest procés
participatiu.



Les propostes han d’estar vinculades a la partida d’inversions del pressupost
2018



Les accions ha dur a terme hauran d’estar vinculades als següents eixos:
o Medi ambient
o Via pública
o Serveis a les persones (partides vinculades a ensenyament, gent gran,
joventut, cultura, esports, acció social, sanitat, etc.)
o Promoció de la ciutat



Les propostes han de tenir per objecte el bé comú i l’interès general de la
ciutadania.
Les propostes han de ser sostenibles mediambientalment i no poden generar

4. El procés participatiu

Per poder dur a terme aquest procés es determina el següent:
1. Fase informativa i recollida de propostes
Creació d’un espai web amb tota la informació del procés de participació:
https://www.civiciti.com/es/labisbaldemporda
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un deute pel seu manteniment.
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a. Sessió informativa presencial al Mundial, 21 de setembre de 2018, per
presentar el procés de participació a la ciutadania. Es distribuiran
butlletes

informatives i es seguirà ampliant el registre de participants ja iniciat
l’any anterior (només correu electrònic).
i. Fase informativa a la plataforma: donant accés a tota la
informació on es presenta el projecte de pressupostos
participatius, es presenta el calendari, es penja la butlleta
informativa, i es poden obri ja alguns foros de debat.
b. Mitjançant els regidors de barri, es convocaran tres assemblees
participatives en 3 ubicacions diferents de la ciutat on s’explicarà el
procés i també es recolliran propostes.
c. Es farà una demanda a tots els grups polítics municipals perquè aportin
les propostes que considerin més oportunes per plantejar.
d. També es podran fer aportacions via web mitjançant la plataforma
civiciti. Serà durant la sessió de presentació del projecte quan

i. La

plataforma

permet dinamitzar

el

procés

participatiu

internet, entre d’altres iniciatives interessants que faciliten nous
mitjans de participació per la ciutadania.

Un cop s’hagin recollit les propostes caldrà estructurar-les, dotar-les de contingut així
com també relacionar-les amb un import d’execució (a càrrec de l’àrea de l’ajuntament
a qui correspongui). Si alguna de les propostes no es pot acceptar (perquè sobrepassa
algun límit) caldrà justificar-ho i a la següent fase, de debat, explicar el motiu i deixar
constància que es descarta aquesta proposta.
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mitjançant foros, debats, blogs enquestes en línia, votacions per
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s’explicarà de manera concreta el funcionament d’aquesta plataforma.
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Es demanarà que les propostes s’acompanyin amb una breu descripció per tal que
s’entengui millor l’objectiu de cadascuna, i evitar situacions de confusió o altres errors.

2. Fase de debat, priorització i consulta: durant la sessió de debat presencial es
realitzaran grups de 4/5 persones (en funció del nombre de persones
assistents). Del llistat de totes les accions escolliran aquelles que creguin siguin
les més interessants i urgents per dur a terme (mitjançant un taller de
priorització).
Fins el dia d’aquesta sessió i a través de la plataforma també hi haurà hagut un
període durant el qual la ciutadania haura pogut prioritzar d’entre totes les
propostes aquelles que consideren més importants i urgents.
La finalitat és que cada grup treballi i comenti les propostes i que, d’una manera
consensuada, escullin aquelles que s’adaptin al pressupost definit i que creguin
són les més interessants i/o importants per dur a terme.

Dinàmica: per poder realitzar el taller de grup es proposa la següent dinàmica:


Es repartiran per la sala els plafons amb la informació de les propostes.
de la proposta, breu descripció i import.
Treball individual. Tots els assistents passejaran per la sala, llegiran les
propostes i escolliran 5 propostes que ells considerin les més
importants per dur a terme.



Treball en grup. En grups de 4 o 5 persones, posaran en comú la seva
elecció individual i consensuaran les 5 propostes que portaran a la fase
final de la dinàmica
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Hi haurà un plafó per proposta i contindrà la següent informació: nom
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A la part final, en un plafó amb totes les propostes cada grup marcarà
amb un gomet les que han escollit. Aquelles que hagin estat més
escollides, seran les que aniran a votació popular

A continuació s’haurà d’aglutinar tota la informació de priorització, tant la que
s’haurà recollit fruit de l’ús de la plataforma com la que resulti de la sessió
presencial de debat i consulta.
Finalment es determinarà quines són les propostes que la ciutadania considera
més interessant i són les que es proposaran per a la votació popular.

Consulta popular
Les propostes es sotmetran a consultar popular, d’acord amb la llei 10/2014, de
26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de
participació ciutadana.

de votació online mitjançant la plataforma. Per la votació presencial hi haurà la
càrrec electe i amb un horari determinat i que afavoreixi la participació
ciutadana.
Les condicions de la consulta es determinaran al decret d’alcaldia de
convocatòria que contindrà la següent informació:
o Les propostes sotmeses a votació
o Les persones que poden participar a la consulta
o El dia o dies per a la votació presencial
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“mesa de votació” que serà composada per voluntaris amb suport d’algun
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S’establirà una setmana de votació presencial a l’edifici de l’ajuntament i també
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o El període de votació online a través de la plataforma
o Les regles específiques de la consulta (si n’hi ha)

3. Fase de retorn: es realitzarà una sessió presencial de retorn on s’exposaran
els projectes finalment escollits i que es duran a terme en base a la sessió de
treball realitzat. Així mateix es realitzarà:
a. Enviament correu electrònic amb els resultats finals a tots els inscrits
b. Informació penjada al web municipal

5. Calendari

proposa el següent calendari:

setembre
 Del 22 de setembre al 10 d’octubre – Període de propostes – Disponible
presencialment i a través de la plataforma online
 5/6 octubre – 3 assemblees participatives (propostes) – Ubicacions i horaris
a determinar
 Octubre – sessió presencial per recollir propostes – Institut – 9 d’octubre
 Del 10 octubre al 22 preparar les propostes.
 De 22 octubre al 19 novembre – revisió tècnica de les propostes.
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 Setembre - Sessió presentació procés participatiu - El Mundial – 21

Codi per a validació :PX0O3-VYF0O-81EAB
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 8/10.

Amb la finalitat de realitzar el procés participatiu amb les màximes garanties es
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 Del 20 de novembre al 28 de desembre -Priorització de les propostes a
través de la plataforma online
 Novembre - Sessió debat i priorització presencial- El Mundial – 30
novembre
 Del 10 al 14 de desembre – Període de votació presencialment a l’edifici de
l’Ajuntament
 Del 10 al 16 de desembre – Període de votació a la plataforma online
 Gener: sessió de retorn presencial– El Mundial – 11 gener

6. Pla de comunicació
Amb la finalitat de fer la màxima difusió del procés i arribar al màxim de persones

Web municipal



Xarxes socials (facebook, twitter i instagram)



Cartelleria



Bustiatge



Premsa

 Anunci del procés al setembre: presentació de l’espai on hi haurà els continguts
al web, presentació de la plataforma i el calendari del procés, i presentació de la
plataforma civiciti.
 Principis octubre repartiment durant del fulletons informatius casa per casa.
 Mitjans octubre sessió informativa
 Nota de premsa explicant la sessió informativa
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possibles es preveuen utilitzar les següents vies:
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 Noticia al butlletí municipal explicant el projecte de pressupost participatius
2018
 Setembre / octubre –anunci de l’inici de les assemblees de barri
 Nota de premsa explicant les assemblees.
 Convocatòria sessió presencial de priorització el 13 de desembre.
 Anunci de la consulta popular (el 14 de desembre)
 17 de desembre – anunci de les dades de participació
 Gener (a concretar) – anunci sessió de retorn presencial
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 Gener – nota de premsa amb els resultats i valoració general del procés

