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PROJECTE PER A LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER A
POLÍTIQUES DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018 DE CASSÀ DE LA SELVA
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Cassà de la Selva, abril 2018
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1.- DESCRIPCIÓ
El procés dels pressupostos participatius s’organitza per tercera vegada consecutiva des de l’Ajuntament
de Cassà, amb el suport extern de l’empresa Neòpolis, amb l’objectiu principal d’acostar i fer partícip a la
ciutadania organitzada i no organitzada del poble en la gestió del món públic vinculat al procés d’elaboració
dels pressupostos. Per tant, es busca incorporar l’opinió dels ciutadans en la definició de propostes
concretes i basades en inversions capaces de solucionar problemes d’àmbit local. A través dels
pressupostos participatius es pretén crear sinèrgies socials per augmentar també la xarxa comunitària.
Enguany la partida dedicada als projectes dels pressupostos participatius és de 60.000 € (a la primera
edició del 2016 va ser de 35.000 € i la de l’any passat ja va ser de 60.000 €). L’experiència positiva i la
implicació de la ciutadania, que ha estat creixent, en les darreres dues edicions, més enllà de la ferma
voluntat política d’apostar per la participació ciutadana, va comportar l’augment de la partida destinada en
aquesta qüestió l’any passat.
L’edició dels pressupostos participatius del 2018 van néixer amb el repte de seguir sumant col·lectius
diferents en el projecte. El 2016 es van mobilitzar especialment les associacions de famílies dels diferents
centres educatius del poble. El 2017 els joves van tenir un protagonisme especial ja que varen aconseguir
que fos possible la instal·lació d’un parc de cal·listènia al poble. El 2018 es busca que altres col·lectius, a
banda dels que ja estan motivats amb la iniciativa, s’impliquin amb aquest procés i es mobilitzin per fer
propostes, defensar-les i finalment organitzar-se perquè rebin els suficients vots per tal de ser executades.
El procés d’enguany manté una de les innovacions de l’any passat: incorporar la votació en línia de les
amb la votació presencial, va permetre que més gent jove participés en la fase de votació final.
Els resultats aconseguits fins a dia d’avui han estat molt positius: 154 propostes rebudes. Actualment ens
passaran a la fase de votació final. Es preveu que entre els mesos de maig i juny s’escullin definitivament
els projectes que s’hauran d’executar abans de finalitzar l’any.
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trobem en els dies previs de realització del taller de priorització de les propostes acceptades, les quals
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propostes escollides al taller de priorització. Aquest avenç va ser important l’any passat ja que, combinat
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2.- OBJECTIUS
Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics
(60.000 €) a través d’un procés ordenat i obert a tots els ciutadans.
Generar corresponsabilitat en la presa de decisions i dur a terme una tasca pedagògica.
Generar intel·ligència col·lectiva en benefici del poble i dels interessos públics.
Fomentar la implicació, tant de les persones associades com de les no associades, en la presa de
decisions públiques
Identificar les principals necessitats del poble i fer partícips els ciutadans de les solucions posant a
la seva disposició eines de democràcia deliberativa i directa.
Disposar d’un pressupost municipal que s’adapti el màxim possible a les necessitats dels
conciutadans.
3.- METODOLOGIA
3.1.- ESTRUCTURA ORGÀNICA
Amb l’objectiu de garantir un procés inclusiu, participatiu i transversal amb garanties ho vehicularem a
través de la següent estructura orgànica:
Grup Promotor (GP)
Més que un òrgan, el GP s’ha d’entendre com un equip de treball transversal i multidisciplinari format pels
referents tècnics de Neòpolis, i els interlocutors polítics (de tots els grups municiapls) i tècnics de
l’ajuntament de les àrees d’hisenda, comunicació i alcaldia.
tècnics) encarregats de liderar el projecte, amb l’objectiu de facilitar les tasques de comunicació,
participació i treball intern que caldrà dur a terme durant l’elaboració dels pressupostos participatius, i
generar un feed-back constant i permanent sobre l’evolució del projecte.
tècnica i de seguiment i avaluació del projecte.
Comissió Interdepartamental (CI)
L’elaboració dels pressupostos participatius de Cassà de la Selva transcendeix les dinàmiques de treball
de les diferents àrees sectorials de la corporació local, de tal manera que esdevé fonamental comptar amb
un espai tècnic interdepartamental liderat políticament per l’alcalde i el regidor d’hisenda que garanteixi una
resposta político-tècnica a les propostes ciutadanes que sorgeixen del procés.
La CI servirà per avaluar la viabilitat política i tècnica de les propostes que es recullin i deliberin durant el
procés, així com per pressupostar les que superin els dos filtres (acceptació política i viabilitat tècnica).
Comissió de Seguiment (CS)
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Les característiques principals d’aquest òrgan són: capacitat decisiva, coneixement de l’entorn, capacitat
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Es tracta d’evitar l’elaboració d’un procés “des de fora” i comptar amb els referents institucionals (polítics i
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Òrgan format per tècnics i polítics que servirà per informar sobre el procés participatiu i la seva
metodologia, així com els resultats que se’n derivin.
3.2.- FASES, ACCIONS I CALENDARITZACIÓ DEL PROCÉS
Fase d’informació i recollida de propostes ciutadanes
Sessió informativa oberta a la ciutadania per explicar el procés i les seves fases + taller per recollir
les primeres propostes de forma conjunta. Dijous 8 de febrer de 2018 a les 19.30 h a l’Espai Jove
l’Escorxador.
Període de recollida de propostes que es poden presentar a través del formulari de les butlletes
repartides casa per casa i que s'han de dipositar a les urnes de l'Ajuntament de Cassà, al punt
d'informació del Centre Cultural Sala Galà o a la recepció de la Piscina Coberta. Les propostes
també es poden formular telemàticament. Del 12 de febrer al 5 de març de 2018.
Fase de filtratge intern de les propostes
Creació de la comissió interdepartamental (formada per diversos agents tècnics i polítics de diferents àrees
municipals) amb l’objectiu de valorar l’adequació tècnica i legal de les propostes rebudes, d’acord amb les
regles del procés. Març de 2018.
Fase de priorització de les propostes
Realització d’una jornada participativa oberta a la ciutadania per tal de prioritzar les propostes vàlides
rebudes, decidir quines passen a la votació final i, si s’escau, elaborar-ne de noves de forma col·lectiva.
Dilluns 16 d’abril de 2018 a les 19.30 h.
Fase d’anàlisi interna de les propostes prioritzades
La Comissió Interdepartamental pressupostarà les propostes que s’hagin prioritzat a la jornada
participativa. Abril – maig de 2018.
Els ciutadans de 16 anys i més empadronats al municipi podran votar les propostes finalistes de forma
telemàtica o presencial amb l’objectiu d’escollir els projectes que finalment s’acabaran executant. Maig –
juny de 2018.
Es convocarà una darrera sessió informativa de retorn oberta a tota la ciutadania per fer l’anàlisi final dels
resultats. Novembre – desembre de 2018.
4.- ACCIONS COMUNICATIVES
El pla de comunicació dels pressupostos participatius consisteix amb diverses accions associades a les
diferents fases del procés participatiu.
Fase d’informació i recollida de propostes ciutadanes
Gener 2017

1.- Disseny de la nova imatge gràfica dels pressupostos participatius que a partir d’ara
serà la que tindrà continuïtat.

Rbla. Onze de Setembre, 107 | 17244 Cassà de la Selva | Tel. 972 46 00 05 | Fax 972 46 37 08 | NIF: P1704900H
www.cassa.cat | ajuntament@cassa.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Projecte

Fase de retorn
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Fase de votació final
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2.- Creació del web participa.cassa.cat on s’informa de tot el procés participatiu.
3.- Difusió de la sessió informativa del dijous 8 de febrer: cartell a cartelleres, acte a
l’agenda mensual, difusió a les xarxes socials i al canal de whatsapp, enviament del
newsletter...
4.- Enviament de nota de premsa.
Febrer 2018

1.- Repartiment a tots els domicilis del fullet informatiu sobre els pressupostos
participatius que inclou la butlleta on fer la proposta (en cas de no fer-la
telemàticament).
2.- Campanya online per la recollida de propostes: publicitat a facebook i difusió a
twitter i instagram; enviament de newsletter; enviament de whatsapp...

Març 2018

1.- Enviament nota de premsa sobre el nombre de propostes rebudes i convocatòria
pel taller de priorització de les propostes del mes d’abril.
2.- Difusió de les notícies en format online: xarxes socials, newsletter, whatsapp...

Abril 2018

1.- Difusió del cartell del taller participatiu per la priorització de les propostes:
cartelleres, xarxes socials, enviament de newsletter, whatsapp, comunicació específica
a entitats i joves...

Maig 2018

1.- Enviament nota de premsa sobre la votació final de les propostes.
2.- Repartiment a tots els domicilis de la butlleta de votació final.
3.- Campanya online per promoure el vot online: publicitat a facebook i difusió a twitter
i instagram; enviament de newsletter; enviament de whatsapp...

Juny 2018

1.- Enviament nota de premsa sobre les inversions escollides.
2.- Campanya online per donar a conèixer les inversions escollides: facebook, twitter,
instagram, newsletter, whatsapp...

Desembre 2018

1.- Enviament a tots els domicilis del fullet amb la informació de les actuacions

Despeses

Euros

Suport extern per al disseny i la dinamització dels

5.600 €

processos participatius.
Total despeses

5.600 €

Ingressos

Euros

Finançament propi

0€

Import que se sol·licita a la Diputació de Girona

5.684 €

Total despeses

5.600 €
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5.- PRESSUPOST
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exectuades.

