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PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA REALITZACIÓ DE
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS A
L’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
1.- Presentació
Els pressupostos participatius són una eina de democràcia deliberativa pensada per
implicar de forma activa a la ciutadania en la gestió de la cosa pública mitjançant la
definició de propostes concretes de millora del municipi per tal que aquestes puguin
ser incorporades directament en el pressupost municipal.
Considerem que aquest procés ha d’esdevenir una prova pilot que permeti assentar
les bases el projecte de forma sòlida, per poder anar adequant el procediment a
partir de l’experiència i la realitat municipal.
Mitjançant aquest procés de participació, serà la ciutadania qui decidirà la destinació
de 150.000,00€ (100.000,00€ del pressupost d’inversions de l’any 2019, i 50.000,00€
per actuacions que es puguin a portar a terme en el 2018), tot i que es preveuen
mecanismes per a poder modificar les partides pressupostàries i així donar
acollida a les propostes que finalment siguin les mes votades per la ciutadania,
siguin o no de les partides inicialment reservades.
Per tal de portar-lo a terme es crearà una comissió interdepartamental, formada per
comunicació, urbanisme, participació ciutadana, i quan s’escaigui serveis econòmics.

Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal.
Una inversió és un bé inventariable, que és permanent en el temps. Des de la
renovació d’un equipament, la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari, la
creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de bens inventariables.

1.- Ser considerada una inversió d’interès públic, és a dir, tot allò que
l’Ajuntament pot construir i adquirir i és perdurable en el temps.
2.- Ser competència municipal
3.- Que donin resposta a una necessitat concreta
4.- Ser valorables econòmicament i viables.
5.- Ser realitzables tècnicament
6.- Respectar el marc jurídic i legal existent
7.- No contradir els plans aprovats
8.- Que no suposi un cost extra de manteniment, més enllà del ja ordinari que
l’Ajuntament realitza de manera habitual.
9.- Que no suposi la contractació de nou personal.
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Les propostes han de complir les següents condicions:
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2.- Condicions de les propostes
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10.- Que la proposta no superi els 150.000,00 €
11.-No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius, ni estudis,
anàlisis o redaccions de plans estratègics o sectorials.
Les propostes es presenten per part de la ciutadania de forma individual o en
representació d’una entitat o col·lectiu.

3.- Estructura del procés
El procés contempla tres moments principals:


Presentació de propostes per part de la ciutadania a títol individual o
col·lectiu.



Deliberació, elaboració i priorització col·lectiva de propostes



Votació de les propostes finalistes per part de tota la ciutadania (majors 16
anys empadronats)

Organitzats segons les següents fases:





Fase 1: Disseny, pedagogia, seducció i informació prèvia
Fase 2: Recull de propostes via web i butlleta casa per casa
Fase 3: Primer filtratge intern de les propostes rebudes
Fase 4: Jornada deliberativa / taller participatiu per prioritzar les propostes
rebudes que han passat el primer filtre de manera deliberativa
Fase 5: Treball intern per determinar el pressupost de les propostes
prioritzades
Fase 6: Votació final i retorn
Fase 7: Informació del procés d’execució de les propostes

5.- Desenvolupament del procés participatiu:

Consisteix en consensuar el disseny i la metodologia del procés i dissenyar la
campanya de comunicació amb la comissió interdepartamental, fer un exercici
d’honestedat, de transparència, de pedagogia i de seducció adreçat al
personal municipal i a la ciutadania sobre la participació ciutadana i els
pressupostos participatius de Castell-Platja d’Aro.
Accions:


Disseny de la campanya informativa, amb logotip i imatge. Edició de tríptics
informatius i web.
 Reunió informativa al personal de l’ajuntament involucrat en els procés
 Sessió informativa amb ciutadans
 Sessió informativa amb regidors representats dels diferents grups polítics
Fase 2: Recull de propostes via web i butlleta casa per casa
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Fase 1: Disseny, pedagogia, seducció i informació prèvia
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Es tracta de començar el procés donant
la oportunitat als ciutadans de presentar les seves propostes mitjançant
l’habilitació d’un espai virtual i el disseny d’una butlleta de propostes que
caldrà repartir a totes les llars.
Accions:




Campanya comunicativa a través de facebook Platja d’Aro Turisme i punts físics
del poble (dies d’activitat, mercat i espais municipals....) i enviament de tríptic a
tots els domicilis.
Elaboració document recull de les propostes rebudes. Es fa una fitxa
personalitzada de cada proposta i s’ordenen per àmbits temàtics.

Les propostes s’han de fer arribar en una fitxa formulari disponible en paper i en
format digital, que conté els següents apartats:






Nom de la persona
DNI
Adreça de correu electrònic i telèfon
Títol de la proposta
Descripció

Les propostes es podran presentar telemàticament a través de la pàgina web creada
pels pressupostos, o presencialment, com a mínim a les oficines d’atenció ciutadana
de l’Ajuntament, a equipaments municipals.



Centre Cívic Vicenç Bou: Tablet i urna
Turisme: a través d’una de les pantalles que hi ha a turisme
OAC: tablet i urna
OAC Castell d’Aro: tablet i urna
Edifici de la televisió de s’Agaró: tablet i urna
Escoles i IES: urna
Biblioteca : urna
Estant itinerant: en activitats municipals i espais amb freqüència de persones.
Mercat municipal, el PIDES (punt informació juvenil a L’IES), el punt de
trobada de gent gran, l’espai jove, la Plaça del món, etc. S’utilitzarà la tablet
del centre cívic.
Els dies de l’estant mòbil són :
- dimarts 17 d’abril: de 17 a 18:30 h Plaça Poeta Sitjà Castell d’Aro
dimecres 18 abril: a les 9 i les 14 h Escola Fanals d’Aro
- dijous 19 d’abril: a les 9 i les 14 h Escola Estanys
- divendres 20 d’abril: de 10 a 12 h. Mercat Municipal Platja d’Aro
- diumenge 22 d’abril de 11 a 13 h. Plaça sant Pol s’Agaró
- dimarts 24 d’abril de 17 a 18:30 h Plaça Poeta Sitjà de Castell d’Aro
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Els punts municipals previstos i el seu equipament són el següents:
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- dimecres 21 d’abril a les 9 i les 14
hores Escola Vall d’Aro i de 10.15 a 10.45 h institut Ridaura
- divendres 27 d’abril de 10 a 12 hores mercat municipal de Platja d’Aro
- dimecres 2 de maig de 10.15 a 10.45 h institut Ridaura
- divendres 4 de maig de 10 a 12 hores Mercat Municipal Platja d’Aro
Fase 3: Primer filtratge intern de les propostes rebudes
Classificar cadascuna de les propostes rebudes per categories, i seleccionar
les que són vàlides, no vàlides o ja estan previstes
- valides: s’ajusten a les bases del procés
- no vàlides: no s’ajusten a les bases del procés, explicant els motius.
- ja previstes: la proposta ja està realitzada, s’està duent a terme per
part de l’ajuntament o ja està pressupostada.
Accions:




Treball intern dels tècnics dels serveis municipals i urbanisme per a valorar la
viabilitat tècnica de cada proposta
Treball amb la comissió interdepartamental per agrupar les propostes similars i
classificar-les per àmbits.
Elaborar tres documents: propostes vàlides, propostes no vàlides i propostes ja
previstes.

Realització d’una jornada participativa amb la ciutadania per tal de fer un
exercici de priorització de les propostes rebudes que hagin passat el filtre de
la fase anterior. Seleccionar entre 12 i 15 propostes.
Accions:



Realització de procés d’inscripció al taller participatiu, per aconseguir una mostra
representativa del poble.
Realització del taller.
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Els criteris de priorització de propostes seran:
- visió de poble
- màxim nombre de necessitats satisfetes
- Impacte del projecte en la comunitat
- inclusió social i diversitat de col·lectius
- equitat social, de gènere i sostenibilitat ambiental
- facilitat d’execució
Es preveu l’assistència al taller participatiu de personal tècnic de participació i del
personal tècnic municipal relacionat amb els temes tractats. Tots ells participen als
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Fase 4: Jornada deliberativa / taller participatiu per prioritzar les propostes
rebudes que han passat el primer filtre de manera deliberativa
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tallers exclusivament per facilitar un treball de
qualitat, i aportar la informació que requereixi cada fase del taller, en aquest sentit
tenen veu però no intervenen en la priorització. Poden participar regidors com
observadors.
En el taller es tindrà en compte que hi hagi criteris de representació territorial, perquè
surtin propostes dels tres nuclis del municipi, en el cas de que hi hagin.
Fase 5: Treball intern per determinar el pressupost de les propostes
prioritzades
En aquesta fase es tracta de pressupostar les propostes que hagin estat
prioritzades a la jornada / taller de deliberació.
Accions:


Sessió de treball amb la comissió interdepartamental per a pressupostar les
propostes sorgides de la jornada i elaborar les fitxes descriptives de cada
proposta.

El personal tècnic podrà proposar, si s’escau, canvis necessaris perquè la proposta
sigui viable i reuneixi les condicions definides en el punt 3.
Fase 6: Votació final i retorn
Obrir el procés de votació de les propostes que han sorgit prioritzades de la
jornada, a través del vot electrònic i el presencial. Podran votar totes les
persones empadronades majors de 16 anys.



Preparar la web per a realitzar les votacions online
Facilitar a l’empresa les dades del padró
Organitzar punts de votació presencials (butlleta-tablet) en espais i activitats.
Enviament de la informació a tots els domicilis.
Edició d’un vídeo explicant el procés de votació i les propostes a on els
protagonistes siguin ciutadans del municipi.
Elaboració de l’informe final de la votació.

El padró de referència serà el que s’obtindrà un mes anterior de que s’obri el període
de votació.
La votació es realitza mitjançant una butlleta disponible en paper i en format digital,
que conté els següents apartats: nom de la persona, DNI, adreça de correu
electrònic o telèfon i relació de les propostes que es voten votar.
Segons el volum de propostes que s’hagin validat i prioritzat en el taller participatiu,
es decidirà la quantitat de propostes que el ciutadà podrà votar, entre 3 i 5 opcions si
hi ha entre 15 i 20 propostes.
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La comissió podrà decidir diferenciar en el
moment de la tria de propostes guanyadores, les propostes segons àmbits temàtics
o territorials.
La votació es podrà realitzar a:









Centre Cívic Vicenç Bou: Tablet i urna
Turisme: a través d’una de les pantalles que hi ha a turisme
OAC: tablet i urna
OAC Castell d’Aro: tablet i urna
Edifici de la televisió de s’Agaró: tablet i urna
Escoles: urna
Biblioteca : urna
Estant itinerant: en activitats municipals i espais amb freqüència de persones.
Mercat municipal, festa major de Castell d’Aro, el PIDES (punt informació
juvenil a L’IES), el punt de trobada de gent gran, l’espai jove, la Plaça del
món, etc. S’utilitzarà la tablet del centre cívic.

Un cop s’ha produït l’escrutini, la comissió interdepartamental aprovarà la relació de
propostes guanyadores, fins a exhaurint el pressupost assignat. En cas d’empat
entre propostes en el nombre de resultat de les votacions, aquestes es distribuiran
segons criteris de distribució territorial (nuclis) i d’àmbits temàtics.
Fase 7: informació del procés d’execució de les propostes
Mantenir un espai a la web per a fer un seguiment del procés d’execució de
les diferents propostes, per a poder-ne fer el seguiment i físicament, posar
una placa o indicatiu en l’acció o execució que es realitzi, per indicar que
aquesta ha sigut resultat del pressupostos participatius del 2018.

Mantenir la web actualitzada
Posar l’indicatiu/placa a l’espai concret

6.- Temporalització







Fase 1. Disseny, pedagogia, seducció i informació prèvia : febrer – març 2017
Fase 2. Recull de propostes via web i butlleta casa per casa: 3 setmanes
d’abril, del 16 d’abril al 6 de maig 2017
Fase 3. Primer filtratge intern de les propostes rebudes: 7 a 25 de maig 2017
Fase 4: Jornada deliberativa / taller participatiu per prioritzar les propostes
rebudes que han passat el primer filtre de manera deliberativa: 29 de maig
2017
Fase 5: Treball intern per determinar el pressupost de les propostes
prioritzades. estiu
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Fase 6: Votació final i retorn : 3
setmanes de setembre 12 a 30 de setembre 2017
Fase 7: Informació del procés d’execució de les propostes a partir de la
finalització de les votacions.
o Procés per executar propostes 2018: entre octubre i desembre

7.- Estimació de votació
Entenem la mitjana de participació a la fase de votació final d’un procés de
pressupostos participatius es mou entre el 5% i el 6%. (veure
http://catalunyaplural.cat/ca/pressupostos-poc-participatius/)
Aquest percentatge, aplicant-lo al padró de Castell-Platja d’Aro dona un vot absolut
entre 454 i 545 vots, per tant, entenem que aquest valor ja serviria per a valorar
positivament l’experiència dels pressupostos participatius.

Platja d’Aro total
S’agaró

8.- Pressupost del procés i compres necessàries
A més a més de les partides concretes que es destinaran per poder executar el
resultat del procés participatiu, les despeses necessàries per a poder portar a terme
el procés i el seu pressupost és el següent:
Concepte
Pàgina web
Assessorament empresa incloent plataforma per votació
Tríptics per fase de propostes 12.000 unitats
Tríptics per fase de votacions 12.000 unitats
Enviament de cartes a domicili (2 vegades a 9500
domicilis)
15 expositors en metacrilat
15 urnes cartró (ja les tenim)

Pressupost
2.342,56 €
12.288,28 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.758,00 €
250,00 €
00,00 €
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Castell d’Aro total

Per nuclis
1.589 persones
5% 79 vots
6% 95 vots
6.332 persones
5% 317 vots
6% 380 vots
1.168 persones
5% 58 vots
6% 70 vots
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Padró majors 16 anys: 9.089 persones
5% 454 vots
6% 545 vots
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80,00 €
600,00 €
1.241,46 €
160,00 €
1.000,00 €
50,00 €
3.699,33 €
TOTAL
28.469,60 €
* Aquest material es podrà utilitzar en altres processos participatius
Roll-up*
Lones 3 lones
Atrils – 4 unitats*
Vinils per urnes i atrils
Tablets – 4 unitats*
Material divers
Dedicació de la tècnica de participació ciutadana

9.- recull de la dedicació de la tècnica de participació ciutadana

Abril

Maig

Juny

Juliol
Setembreoctubre
Novembre

Dedicació
5h
10 h

30 h

40 h

10 h

10 H
40 h
DIPUTACIÓ DE GIRONA - Projecte

Febrer/març

Tasca
Disseny dels pressupostos participatius
juntament amb l’empresa
Elaboració de les bases
Gestió de les compres de materials i material
de difusió
Seguiment de la preparació prèvia del procés
participatiu
Reunió informativa
Estant informatiu pel període de recollida de
propostes
Processament propostes
Estant informatiu
Processament de les propostes
Filtratge de propostes
Taller participatiu. Organitzar les inscripcions i
organització del taller
Comissió tècnica dels pressupostos
Treball de les propostes per a portar-les a
votació
Organitzar les votacions: material i difusió
Votacions. Estant informatiu. Recompte

Difusió dels resultats del procés participatiu. 20 h
Seguiment de l’execució
Realització de la memoria
TOTAL
165 H
Cost hora 22.42 €
Total 3.699,33 €
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