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ACTUALITZACIÓ DE LA WEB MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I
PROGRAMACIÓ D’UN MÒDUL INFORMÀTIC DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE PROPOSTES
CIUTADANES EN EL MARC DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019.
Calonge i Sant Antoni

Antecedents
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha promogut 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.

FASE D’INFORMACIÓ: Difondre la informació relativa al procés
participatiu, amb la publicació al web de participació ciutadana
i amb la distribució d’un tríptic informatiu sobre els
projectes, on i com es podrà votar, i un calendari del procés.

-

FASE DE VOTACIÓ: Votació popular per tal de decidir el projecte
guanyador, telemàtica o presencialment a les oficines d’Atenció
Ciutadana.

-

FASE DE RETORN: Publicació dels resultats i trasllat periòdic
als participants i al conjunt de la ciutadania sobre l’estat
d’execució del projecte guanyador de la votació popular.

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.
D’altra banda, les Consultes de Barri es defineixen com un procés
participatiu amb sessió de debat entre els veïns amb l’objectiu de
detectar propostes de millora concretes per al barri.
Els acords obtinguts en aquest procés participatiu no són vinculats
però si preceptius i han de contenir les següents fases:
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Els acords obtinguts en aquest procés participatiu no són vinculants
però si preceptius i han de contenir les següents fases:

FASE D’INFORMACIÓ: Difondre la informació relativa al procés
participatiu, amb la publicació al web de Participació Ciutadana
i amb la distribució d’un tríptic informatiu sobre el lloc i
dates de les sessions de debat.

-

FASE DE DEBAT: Sessions de debat en les quals s’analitzen les
aportacions, opinions i suggeriments dels veïns i veïnes amb
l’objectiu de determinar propostes concretes de millora dels
barris.

-

FASE DE RETORN: Un cop traslladades les propostes de millora a
les àrees de l’Ajuntament corresponents, en funció de la matèria
de cada proposta de millora, i rebuda la resposta, es procedeix
a la convocatòria d’una sessió de retorn, en la qual es
trasllada als veïns i veïnes les respostes per part de
l’Ajuntament a les propostes de millora plantejades.
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-

Aquest procés participatiu ve motivat per l’equip de govern de
l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la finalitat de captar
necessitats i definir accions de millora als barris.

Aquest procés participatiu ve motivat per l’equip de govern de
l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb la finalitat de captar
necessitats i definir accions de millora en relació amb el dia a dia
dels ciutadans.
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Un cop traslladades aquestes opinions, suggeriments o propostes de
millora a les àrees de l’Ajuntament corresponents, en funció de la
matèria de cada proposta de millora, i rebuda la resposta, es
procedeix a traslladar una resposta motivada al veí o veïna,
preferentment a través de correu electrònic, o en tot cas per via
telefònica.
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Finalment, el Canal Participa es defineix com un procés participatiu
en el qual els ciutadans poden presentar suggeriments, opinions o
propostes
de
millora,
a
través
del
correu
electrònic
participa@calonge.cat o bé a través de la butlleta en paper que es pot
dipositar en qualsevol de les bústies del Canal Participa que hi ha en
punts com l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de Calonge, la OAC de
Sant Antoni i al Palau Firal de Sant Antoni.
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Descripció del projecte de participació ciutadana
En el marc de la Participació Ciutadana, i a través de les tres eines
bàsiques per a la participació a l’abast dels ciutadans, l’Ajuntament
de Calonge i Sant Antoni pretén anar un pas més enllà amb l’objectiu
de fomentar la participació ciutadana al municipi amb la contractació
del servei de programació d’un nou mòdul informàtic dins la web
municipal que permeti la recollida i la gestió de propostes ciutadanes
pels Pressupostos Participatius 2019.
Respecte a l’edició dels Pressupostos Participatius de 2017, en què
els set projectes sotmesos a votació popular van ser proposats pel
mateix consistori, en l’edició de 2018 s’ha anat un pas més enllà atès
que els cinc projectes sotmesos a votació popular han sorgit de la
pròpia ciutadania a través del Canal Participa, i a partir d’un
treball previ d’anàlisi i classificació de les opinions, suggeriments
i propostes ciutadanes que han entrat a través del Canal Participa
durant l’any 2017.

D’aquesta manera, el mòdul informàtic permetrà que totes les propostes
sotmeses a votació en les dues fases sorgeixin de la pròpia
ciutadania. Des de Participació Ciutadana tenim la convicció que els
veïns i veïnes del municipi, en ser els que hi viuen i coneixen de
primera mà quina són les necessitats en què es troben, poden aportar
propostes molt concretes i interessants en benefici del conjunt de la
ciutadania, sense perjudici de la prèvia anàlisi de viabilitat tècnica
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A través d’aquest mòdul, els veïns i veïnes del municipi podran
registrar propostes a través de la web municipal, les quals, després
de ser validades (viabilitat tècnica, competències municipals,
limitació pressupostària i caràcter no repetitiu de la despesa, etc),
seran sotmeses a votació popular dins la mateixa fase de recollida de
propostes, amb l’objectiu d’escollir els 7 projectes que seran
inclosos en la fase de votació dels Pressupostos Participatius 2019.
El mòdul també preveurà la possibilitat que aquells veïns i veïnes que
registrin una proposta puguin fer un seguiment de l’estat de la seva
proposta: si ha estat o no validada (en cas de no haver estat
validada, la seva motivació), vots que ha rebut la proposta, etc.
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L’objectiu de l’àrea de Participació Ciutadana és continuar treballant
en aquesta línia i de cares als Pressupostos Participatius de 2019 es
pretén que tots els projectes sotmesos a votació popular siguin
explícita i directament definits per la pròpia ciutadania en la fase
de proposició de propostes, una fase prèvia a la votació final i en la
qual serà fonamental la configuració d’aquest nou mòdul informàtic de
la web municipal de Participació Ciutadana.
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-

Fase informativa: En aquesta fase es repartirà una carta
informativa als veïns i veïnes amb l’objectiu d’explicar-los el
procés participatiu i convidar-los a registrar les seves
propostes a través de la web municipal.

-

Fase de recollida de propostes ciutadanes: Per a la fase de
recollida de propostes dels ciutadans es comptarà amb el nou
mòdul de la web municipal. Totes les propostes recollides es
treballaran amb l’equip de govern i personal tècnic perquè
aquests determinin la seva viabilitat, a efectes de la seva
inclusió entre les propostes que es sotmetran a votació popular
per tal d’escollir les set propostes finalistes.

-

Fase de votació: Entre les propostes validades la fase anterior,
les set propostes finalistes seran sotmeses a votació popular en
aquesta fase, en la qual es decidirà el projecte guanyador dels
Pressupostos Participatius.

-

Fase de retorn: La fase de retorn comporta comunicar a la
ciutadania i sobretot als participants del procés quins és el
projecte que finalment es durà a terme, així com la comunicació
periòdica de l’estat d’execució d’aquest projecte.

D’aquesta
manera,
respecte
les
edicions
anteriors,
per
als
Pressupostos Participatius de 2019 es preveu inclusió d’una nova fase,
la fase de recollida de propostes ciutadanes, la qual cosa es podrà
portar a terme amb la programació del nou mòdul informàtic de la web
municipal de Participació Ciutadana.
Finalment, tota la informació resultant del procés es penjarà al web
municipal i serà accessible per a tothom. Així mateix s’utilitzarà la
publicació en format paper per traslladar la informació i així tenir
un major abast.

Regidoria de Participació Ciutadana
Calonge i Sant Antoni, 23 d’abril de 2018
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L’edició dels Pressupostos Participatius per a 2019 es planificarà a
partir de les següents fases:
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i econòmica d’aquestes propostes, i en cas que no es puguin portar a
terme amb una resposta motivada al ciutadà que ha fet la proposta.

