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Memòria dels pressupostos participatius de l’Escala 2019
AJUNTAMENT DE L'ESCALA

El Projecte
El projecte consisteix en el disseny, execució i avaluació d'un procés de pressupostos
participatius per tal que siguin els ciutadans els que escullin la destinació d'un total de 400.000
euros de la partida d'inversions per al proper pressupost municipal. Aquest vol ser un procés en
què el paper de la ciutadania sigui el que controli totes les passes, passant per la presentació
de propostes, la priorització de les mateixes i la votació. El paper de l'administració ha de ser
d'acompanyament, de dinamització, d'informació i de garantir el compliment de les bases, però
han de ser els ciutadans els que siguin els protagonistes.

Aquest serà el segon any que es farà un procés de pressupostos participatius, després d'una
molt bona valoració de l'experiència de l'any passat. L'import sobre el qual es decideix (400.000
euros) i la implicació ciutadana en la votació (un total de 512 persones,cap a un 6% del cens de
persones empadronades de més de 16 anys) són de les més elevades de les experiències
d'aquest tipus que s'han dut a terme a les comarques gironines en relació a les dimensions del

Un dels aspectes diferenciadors dels pressupostos participatius a l'Escala és la implicació
activa del Síndic de Greuges Municipal en el procés, no només com a element de supervisió i

es preveu incorporar millores en aquesta segona edició dels pressupostos participatius, entre
les quals destaca la incorporació d'un taller públic d'elaboració de propostes de forma
col·lectiva, anant un pas més enllà del darrer procés en què només es presentaven a títol
individual. L'objectiu és el d'afavorir sobrepassar l'interès individual i generar propostes amb
perspectiva comunitària.

S'ha encarregat el suport extern de l'empresa especialitzada Neòpolis per al disseny i la
implementació d'aquest procés de pressupostos participatius.
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garant de la transparència del mateix, sinó de forma activa en tots els passos previstos. A més,
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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 mitjançat la definició de propostes
concretes de millora del municipi per tal que aquestes puguin ser incorporades directament en
el pressupost municipal.

En aquest sentit, l’Ajuntament de l‘Escala, mitjançant aquest procés de participatiu vol garantir
el dret dels ciutadans a estar informats, ser consultats i prendre part en una política pública de
caràcter econòmic, que determinarà una part important de les inversions del proper any.

Objectius del projecte
•

Acostar i fer partícip a la ciutadania organitzada i no organitzada del poble en la
gestió de la cosa pública vinculada al procés d’elaboració dels pressupostos.

•

Garantir el dret dels ciutadans a ser informats, consultats i a prendre part en
l‘elaboració dels pressupostos.

•

Incorporar l’opinió dels ciutadans en la definició de propostes concretes capaces de
solucionar necessitats d’àmbit local.
Fer un exercici de pedagogia i corresponsabilitat ciutadana respecte el que
significa participar de forma deliberativa en els assumptes públics.

•

Promoure la visió col·lectiva de poble per sobre dels discursos de caràcter

•

Incentivar formes de treball transversal a nivell intern, per sobre de les lògiques
sectorials.

•

Generar intel·ligència col·lectiva en la definició de la principal política pública en
matèria econòmica del municipi.

•

Fer un exercici de transparència proactiu en matèria pressupostària.

•

Crear sinèrgies socials per tal d’augmentar el sentiment de pertinença i identitat
local.

•

Incorporar la democràcia directa (procés de votacio final) en la política municipal.
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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, el síndic de greuges
municipal, els tècnics de comunicació, participació ciutadana i informàtica, el regidor
d’’urbanisme, el regidor de serveis municipals i l’alcalde i regidor de Participació
Ciutadana.
Es tracta d’evitar l’elaboració d’un procés “des de fora”, i de comptar amb els referents
institucionals (polítics i 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.
Les característiques principals d’aquest òrgan són: capacitat decisiva, coneixement de
l’entorn, capacitat tècnica i de seguiment i avaluació del projecte.

•

COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL (CI):
L’elaboració dels pressupostos participatius de l’Escala transcendeix les dinàmiques de

fonamental comptar amb un espai tècnic interdepartamental liderat políticament per
l’alcalde que garanteixi una resposta político-tècnica a les propostes ciutadanes que

La CI servirà per avaluar l'ajustament a les bases i la viabilitat de les propostes que es
recullin i deliberin durant el procés, així com per pressupostar les que compleixin tots
els requisits. Per tant a més dels membres del GP i formaran part el tècnic de serveis
municipals i l’arquitecte.

•

COMISSIÓ DE SEGUIMENT (CS):
Espai obert als ciutadans, polítics i entitats del poble que servirà per informar de les
diferents fases del procés i fer un seguiment del seu desenvolupament, resultats i
metodologia.
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Fases del projecte
El projecte s'ha dividit en sis fases, que es detallen a continuació i que està previst que es
desenvolupin entre els mesos d'abril i desembre del 2018:

FASE 1: Disseny, pedagogia, seducció i informació prèvia

Consensuar el disseny i la metodologia del procés i dissenyar la
campanya de comunicació amb el GP, fer un exercici

Descripció i objectius

d’honestedat, de transparència, de pedagogia i de seducció
adreçat al personal intern i a la ciutadana sobre la participació
ciutadana i els pressupostos participatius de l’Escala.

•

Creació i primera sessió de treball amb el GP per

comunicativa del procés.
•

Creació i sessió informativa i de coaching persuasiu amb

iniciem enguany.

Tasques

•

Creació i sessió informativa amb la CS per tal d’informar
sobre el procés, les seves fases i la metodologia.
De la mateixa manera aprofitarem per animar a la
societat civil del poble sobre la importància d’implicar-se
en el procés mitjançant una petita xerrada de caràcter
provocatiu/motivador sobre participació ciutadana i
pressupostos participatius.
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FASE 2: Difusió del procés i recull de propostes ciutadanes

Descripció i objectius

Es tracta de començar el procés dissenyant i donant a conèixer
les eines que posem a disposició ciutadans per tal que puguin
presentar les seves propostes.
•

Creació i redacció dels continguts informatius del procés
(característiques i fases i metodologia) per per tal de
dotar de contingut el web del procés i els tríptics amb les
butlletes que es repartiran a les llars del municipi.

•

Disseny i creació d’una web específica del procés per tal
d’informar de totes les característiques del procés i

través de PC, tableta o mòbil.
•

arribar casa per casa (5.000 còpies aprox)
•

Inici de la campanya informativa per donar a conèixer el
procés i animar a la ciutadania a participar.

•

Planificació i execució d’una campanya comunicativa a
través de facebook per donar a conèixer la plataforma
virtual creada per presentar propostes (mitjançant
anunci de pagament).

•

Realització d’un taller participatiu per tal de crear
propostes de forma col·lectiva.

•

Recopilació, ordenació, filtratge i codificació de les
propostes ciutadanes que es rebin al llarg d’aquesta
fase.
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FASE 3: Primer filtratge intern de les propostes rebudes

Es tracta de fer un exercici transversal de caràcter intern per
analitzar cadascuna de les propostes rebudes i classificar-les en

Descripció i objectius

categories. Aquestes categories s’establiran en funció de si les
propostes són vàlides (compleixen amb totes les normes del
procés), si s’han de descartar (per incomplir alguna norma del
procés), o bé si estan ja previstes de fer per part de l’ajuntament
independentment del procés de pressupostos participatius.
•

Sessions de treball amb la CI per tal d’analitzar
cadascuna de les propostes i assignar-les als diferents
grups de categories.

•

Elaborar un document on s’expliqui quines propostes
passen a la següent fase.

Tasques
•

Elaborar un document amb les propostes descartades i

Elaborar un document amb les propostes ja previstes.

•

Actualitzar la informació i els continguts del microsite.

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria
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FASE 4: Jornada deliberativa / taller participatiu per prioritzar les propostes
vàlides rebudes

Realització d’una jornada participativa amb la ciutadania de
l’Escala (entitats i persones a títol individual) per tal de fer un

Descripció i objectius

exercici priorització de les propostes rebudes que hagin passat
els filtres de la fase anterior. En el mateix taller també hi haurà la
possibilitat d’elaborar noves propostes de forma col·lectiva
mitjançant un exercici deliberatiu de caràcter acordat entre els
participants.
•

Sessió de treball amb el GP per organitzar la jornada
(metodologia, infraestructura, logística i convocatòria)

Tasques

•

Disseny i dinamització del taller de participació

•

Buidatge i anàlisi dels resultats de la jornada.

Descripció i objectius

En aquesta fase es tracta de pressupostar les propostes que
hagin estat prioritzades a la jornada/taller de deliberació.

•

Tasques

Treball intern per pressupostar i explicar de forma clara,
concisa i precisa les propostes que passaran a la fase
de votació final.

.
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FASE 6: Votació final i retorn. Avaluació

Finalment es votaran les propostes prioritzades a la jornada
participativa i que hagin passat tots els filtres anteriorment
descrits.
La votació final combinarà el vot electrònic amb el presencial per
tal de facilitar al màxim la participació de tots els ciutadans

Descripció i objectius

empadronats a la vila majors de 16 anys.
Es crearà una butlleta de votació que es repartirà a les llars per
permetre el vot presencial dels ciutadans.
Un cop combinats els dos mètodes de votació es farà un
recompte de resultats i s’organitzarà una sessió de retorn final a
la ciutadania convocant la Comissió de Seguiment per donar a
conèixer els resultats de la votació.
•

Sessió de treball amb el Grup Promotor per planificar la
fase de votació.
Campanya de comunicació per donar a conèixer a la
ciutadania les eines per votar que posem a la seva
disposició, així com el funcionament de les mateixes i el

•

Actualització del microsite.

•

Disseny, maquetació, impressió i repartiment de la
butlleta física de votació

•

Sessió de retorn final amb la Comissió de Seguiment.

•

Tasques comunicatives complementàries de retorn.

•

Avaluació
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Pressupost
El cost total del desenvolupament del projecte de pressupostos participatius de l'Escala 2019
és de 17.629,70 euros.

Finançament
Es demana una subvenció de 5.000 euros per part de la Diputació de Girona a través de la
convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana per a l'any
2018. De manera, que el finançament quedaria de la següent manera:

Fons propis de l'Ajuntament de l'Escala: 12.629,70 euros
Subvenció Diputació de Girona:
TOTAL:

17.629,70 EUROS

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C VICTOR
JOSE PUGA LOPEZ
Fecha: 2018.04.19
09:15:18 +02'00'

9

Codi per a validació :GIDML-ZHXY3-VYLG5
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 9/9.

CPISR-1 C
VICTOR
JOSE PUGA
LOPEZ

5.000 euros

