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 Nom del procés participatiu
Procés participatiu – I tu què faries pel teu municipi amb 10.000€?

 Objectiu
L’objectiu és que la ciutadania col·labori i formi part activa del dia a dia, prengui
decisions i s’assabenti dels processos municipals per millorar afers que ens afecten a
tots.

 El perquè del procés participatiu
Brunyola i Sant Martí Sapresa és un municipi disseminat i amb pocs habitants,
actualment 392, repartit aproximadament de la manera següent:
-

25% majors de 65 anys
15% fins a 18 anys
60% d’entre 18 i 65 anys

El fet de ser un municipi disseminat fa que sigui una prioritat exercir la funció de punt
de trobada entre els veïns i veïnes del poble. Des de l’Ajuntament de Brunyola i Sant
Martí Sapresa, a través l’Àrea de Participació, s’ha impulsat aquest Pla de Participació
Ciutadana buscant la implicació directa de la ciutadania en general.

 Què hem fet?
Establir els òrgans participatius que es creen a partir del Pla de Participació Ciutadana,
que són els responsables dels processos participatius, mantenint altres anualitats;

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
-

-

Consell del Poble: òrgan consultiu plenari del conjunt dels ciutadans del
municipi, convocat de manera ordinària una vegada a l’any.
Consells sectorials: òrgans consultius de caràcter sectorials del municipi reunits
de manera ordinària una vegada a l’any, abans de la celebració del Consell del
Poble. N’hi ha dos:
 Consell de la Gent Gran
 Consell de Joventut
Cos de voluntariat: òrgan de ciutadans voluntaris del municipi que, segons els
acords presos als consells permanents (Consell del Poble i Consells Sectorials),
desenvolupen tasques de millora i de manteniment del municipi.

 Com ho hem fet?
El procés s’ha dut a terme a través de les següents fases de participació:
-

Fase informativa: Per part de l’Ajuntament s’ha editat material informatiu
sobre el funcionament del Ple, les Juntes de Govern, així com d’altres elements
sobre el funcionament institucional, com també el que s’ha editat en el butlletí
extraordinari per explicar el nou Pla de Participació.

-

Fase deliberativa: consistent en la reunió dels òrgans de participació.

-

Fase d’estudi: corresponent a l’equip de govern, amb tècnics i assessors
municipals. Aquesta ha estudiat la viabilitat econòmica i jurídica.
Les propostes finalistes s’han portat a votació.

-

Fase de retorn: consistent en la resposta a les demandes ciutadanes a través del
formulari de votació.

-

Fase d’execució: el govern municipal executa les actuacions previstes en relació
amb les diverses prioritats.

 Amb quins recursos ho hem fet?
Amb els recursos humans i materials disponibles a l’Àrea de participació ciutadana:
òrgans de govern, assessor jurídic, administratius i tècnics.
Com a recursos materials hem comptat amb el butlletí municipal, les paperetes de
participació i publicitat impresos i les eines i suports tecnològics necessaris per portarho a terme.

 Explicació
EL PLA DE COMUNICACIÓ

El procés participatiu s’ha basat sobretot en la comunicació als veïns i veïnes, per tal
que aquests puguin percebre que la seva participació s’ha pres en consideració i que,
alhora, ha tingut un resultat pràctic.
Els recursos i procediments comunicatius han estat els següents:
- Butlletí municipal
- Xarxes socials: facebook, twitter, web, whatsapp
- Altres recursos: correu postal (bustiatge), telèfon

EL RETORN
El retorn es correspon a la incorporació del procés de participació ciutadana en el cicle
de decisió política del nostre Ajuntament. Les polítiques públiques es porten a terme
en diferents fases, on finalment es publica d’acord amb les demandes rebudes i les
decisions preses, la proposta escollida i l’execució d’aquesta.

 Calendari
Juny-Setembre 2018

Organització, preparació i estudi del pla

Octubre-Desembre 2018

Trobades, disseny

Octubre 2018 – Gener 2019

Informació pública i difusió de propostes

Febrer – Març 2019

Reunions amb els veïns i veïnes

Abril – Maig 2019

Votació i aprovació al Ple municipal

 Pressupost
El pressupost destinat a aquest Pla de Participació Ciutadana ha estat de 3.744,21€ (tres
mil set-cents quaranta-quatre euros amb vint-i-un cèntims). A continuació es detallen les
despeses:
Material:
 Butlletins informatius = 1.188,24€ (mil cent vuitanta-vuit euros amb vint-i-quatre
cèntims)
 Material d’oficina àrea participació = 231,17€ (dos-cents trenta-un euros amb
disset cèntims)
 Còpies = 481,06€ (quatre-cents vuitanta-un euros amb sis cèntims)
Hores de dedicació del tècnic de participació
 Tècnica en participació i comunicació = 1.843,74€ (mil vuit-cents quaranta-tres
euros amb setanta-quatre cèntims)

 Avaluació
El resultat del pla de participació ciutadana pels pressupostos participatius 2018-2019
ha suposat un increment en l’interès general de la ciutadania en quan a afers

municipals, dels quals la seva incidència era escassa. Malgrat no aconseguir encara el
grau d’èxit de participació que s’esperava, tot i la difusió extensa que s’ha donat, la
idea és fomentar cada vegada més i any rere any la participació dels vilatans en
assumptes municipals, i d’aquesta manera afavorir la objectivitat a l’hora de prendre
decisions.

