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MEMÒRIA D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’IMPLEMENTACIÓ D’UN
MÒDUL DE RECOLLIDA DE PROPOSTES CIUTADANES EN EL MARC
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019
Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Àrea de Participació Ciutadana.

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha manifestat la seva voluntat de
promoure la participació ciutadana en el municipi amb processos com els
Pressupostos Participatius, les Consulta de Barris o la bústia ciutadana
del Canal Participa.
Els Pressupostos Participatius es defineixen com un procés participació
amb votació popular on els veïns del municipi decideixen el destí d’una
partida del pressupost reservada a aquest fi.
Aquest procés participatiu ve motivat per l’equip de govern de
l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la finalitat de fer partícips
al conjunt dels veïns del destí d’una part del pressupost municipal.
Els acords obtinguts en aquest procés participatiu no són vinculants,
però si preceptius.
Aquest any 2018 s’ha portat a terme la tercera edició dels Pressupostos
Participatius. L’import que es destinarà al projecte guanyador dels
Pressupostos Participatius 2019 és de 75.000 euros, el qual representa
un augment del 50% respecte les dues edicions anteriors.

La implementació del mòdul de recollida de propostes ciutadanes permet
que aquestes, un cop validades pels serveis tècnics de les diferents
àrees de l’Ajuntament, estiguin a disposició de consulta des de la
mateixa web de Participació Ciutadana i sotmeses a votació popular
durant les dues voltes de votació que conformaran, finalment, el
projecte guanyador dels Pressupostos Participatius 2019.
Els Pressupostos Participatius han contingut les següents fases:
-

FASE
FASE
FASE
FASE
FASE
FASE

INFORMATIVA
DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES CIUTADANES
DE VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES
DE VOTACIÓ PRIMERA VOLTA
DE VOTACIÓ FINAL
DE RETORN
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Així, a diferència de les dues edicions anteriors, en els Pressupostos
Participatius d’enguany els projectes que seran sotmesos a votació
hauran sorgit de les propostes que han fet els ciutadans.
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En aquesta edició, s’ha afegit una nova fase consistent en la presentació
de les propostes ciutadanes que, després de ser valorades la seva
viabilitat tècnica i econòmica per part dels serveis tècnics de les
àrees corresponents de l’Ajuntament, passen a la fase de votació.
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Fase informativa
Per a la fase informativa dels Pressupostos Participatius 2019 s’ha
dissenyat un petit pla de comunicació amb l’objectiu de fer partícips
del procés als veïns i les veïnes el municipi. Les accions informatives
es porten a terme abans i durant la realització de cada fase del procés
participatiu.
Les accions informatives que s’han portat a terme són:
-

-

Notes de premsa, difoses en mitjans de comunicació local i a
través de les webs de Participació Ciutadana i de l’Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni.
Publicacions de contingut a les xarxes socials.
Enviament de correus electrònics a contactes de la base de dades
de persones participants en processos participatius anteriors.
Distribució de tríptics i cartells en el municipi.
Falques de ràdio.

Fase de presentació de propostes ciutadanes
La fase de presentació de propostes ciutadanes es va portar a terme des
del 18 al 30 de juny de 2018, i aquestes propostes es van afegir a les
que es van presentar en el marc dels Pressupostos Participatius 2018.

Participació Ciutadana compta amb un total de cinc bústies distribuïdes
a diferents oficines municipals. Tres són fixes: una ubicada a
l’Ajuntament, una altra a l’oficina de Turisme, i la darrera al Palau
Firal de Sant Antoni. Les dues bústies restants són mòbils i s’ubiquen
de forma itinerant entre els pavellons i les biblioteques de Calonge i
Sant Antoni.
El mòdul per a la recollida de propostes consta d’un formulari des d’on
la ciutadania pot registrar les seves propostes, amb una limitació de
1.000 caràcters i l’opció d’adjuntar arxius o imatges a la proposta.
La fase de presentació de propostes va ser oberta a tota la ciutadania,
sense cap requisit d’edat o empadronament. Es van presentar un total de
106 propostes, que van ser agrupades en 67 projectes.
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Les propostes es van poder fer en línia a la web de Participació
Ciutadana (participa.calonge.cat) o en paper, dipositant una butlleta
en una de les bústies de Participació Ciutadana. Posteriorment, les
propostes presentades en paper van ser digitalitzades i introduïdes al
mòdul informàtic de recollida de propostes.
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Aquesta fase representa una novetat respecte a les edicions anteriors.
En la primera edició dels Pressupostos Participatius, l’Ajuntament va
proposar els projectes sotmesos a votació. En la segona edició, els
projectes van sorgir de les opinions i suggeriments dels ciutadans que
s’havien presentat a través de la bústia del Canal Participa. En aquesta
tercera edició, les propostes van ser explícitament formulades per la
ciutadania en el marc dels Pressupostos Participatius.
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Fase de validació de les propostes
Aquesta fase es va portar a terme entre els mesos de juliol i setembre
de 2018. Les propostes presentades van ser distribuïdes a les diferents
àrees de l’Ajuntament per tal que els serveis tècnics respectius
analitzin la viabilitat i validació dels projectes.
Per passar a votació popular les propostes han de complir una sèrie de
requisits establerts:
1.
2.
3.
4.

Han de ser d’interès general.
Han de ser de competència municipal.
Han de ser inversions, puntuals i que siguin sostenibles.
Han de ser inversions noves que no estiguin ja previstes al
pressupost de l’Ajuntament.
5. El cost de les propostes no pot superar el màxim de 75.000 euros.
6. Han de ser viables tècnicament.
7. Les inversions no poden ser contràries a les polítiques i projecte
que porta a terme aquest Ajuntament.
Un total de 20 projectes van ser validats pels serveis tècnics. Respecte
als no validats, el requisit més freqüent que no es compleix és el segon
(propostes que no són de competència municipal), seguit del quart (han
de ser inversions noves que no estiguin ja previstes al pressupost de
l’Ajuntament).

Es dona la opció a la ciutadania de votar fins a un màxim de tres
projectes, d’un total de vint projectes sotmesos a votació, i tenen dret
a vot les persones majors de 16 anys empadronades al municipi i els
titulars de segones residències.
En aquesta primera volta de votació van participar un total de 607
persones.

Fase de votació final
Aquesta fase es porta a terme del 10 al 23 de desembre de 2018. Els 7
projectes més votats a la primera volta passen a la votació final per a
decidir el projecte guanyador dels Pressupostos Participatius.
Aquests projectes són:
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Aquesta fase es porta a terme del 22 d’octubre al 4 de novembre de 2018.
La votació es pot realitzar en línia a la Web de Participació Ciutadana
o bé en paper, dipositant una butlleta en una de les bústies de
Participació Ciutadana. L’objectiu de la primera volta de votació és
seleccionar els 7 projectes més votats i que passaran a la fase de
votació final.
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Fase de votació primera volta
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1. Asfaltatge dels carrers del municipi.
2. Obres d’arranjament a l’avinguda Països Catalans (ctra. del
Cementiri) per donar més seguretat als vianants.
3. Millora dels parcs infantils
4. Creació i millora de parcs de lleure per a gossos
5. Crear un espai d’horts urbans per a l’autoconsum i per promoure
l’agricultura ecològica.
6. Ampliació i millora del carril bici.
7. Creació i millora dels parcs d’esport i de salut per poder fer
exercici a l’aire lliure.

Com en la votació en primera volta o la fase de presentació de propostes,
es dona l’opció de nou de participar-hi en línia a la Web de Participació
Ciutadana o bé en paper, dipositant una butlleta en una de les bústies.
En aquest cas, la ciutadania només pot votar una proposta, i tenen dret
a vot les persones majors de 16 anys empadronades al municipi. Un total
de 603 persones van participar a la votació final.
Finalment, amb el 22’27% dels vots vàlids emesos, l’asfaltatge dels
carrers del municipi esdevé el projecte guanyador dels Pressupostos
Participatius 2019.

Fase de retorn

En conclusió, des de l’àrea de Participació Ciutadana es fa una valoració
molt favorable dels nivells de participació que s’han assolit en aquest
procés. Podem concloure que en aquest procés participatiu s’han assolit
els objectius esperats.
Amb la implementació del mòdul de recollida de propostes ciutadanes s’ha
aconseguit apropar més la ciutadania en la presa de decisions, en ser
la mateixa ciutadania qui ha pogut presentar de forma explícita les
propostes sotmeses a votació en el marc dels Pressupostos Participatius.
Es presenten un total de 106 propostes, quantitat que es valora molt
favorablement en ser la primera edició que inclou la fase de recollida
de propostes. No obstant, a nivell qualitatiu, el fet que moltes de les
propostes presentades no s’hagin validat majoritàriament a causa de no
complir el requisit segon (no ser la proposta de competència municipal)
indica que s’ha d’intensificar el paper informatiu i pedagògic de
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Seguiment i valoració del procés participatiu
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A l’agost de 2019 s’elabora el document tècnic previst per executar
l’asfaltatge de diversos carrers del municipi a finals de 2019. Aquest
projecte d’asfaltatge preveu l’asfaltatge dels carrers de la
urbanització de Mas Vilar. Com en altres edicions dels Pressupostos
Participatius, s’elabora un petit pla de comunicació per informar a la
ciutadania de l’evolució i estat d’execució del projecte guanyador.
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Finalment, pel que a les fases de votació en primera volta i votació
final, el nivell de participació també ha assolit els resultats
esperats, amb 607 i 603 participants respectivament, la qual cosa ha
permès triplicar el nivell de participació de l’anterior edició dels
Pressupostos Participatius, en la que hi van participar 186 persones.
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Calonge i Sant Antoni, 9 d’octubre de 2019
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l’administració respecte a la ciutadania, amb l’objectiu que els veïns
i les veïnes del municipi tinguin major coneixements sobre allò que pot
o no pot fer l’Ajuntament en relació a determinades matèries.

