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Objectius i justificació del projecte
El desenvolupament d’aquest projecte perseguia un triple objectiu. D’una banda, ha servit a
l’Ajuntament com a instrument de diagnosi social i de captació de demandes ciutadanes. D’altra
banda, ha fomentat la participació i afavorit el debat col·lectiu a través d'un procés inclusiu adreçat
a tota la població. Finalment, ha dotat l’Ajuntament d’un valuós inventari de projectes de futur en
matèria d’inversions ordenats segons criteris de preferència dels propis veïns i veïnes.
Aquest projecte s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de seguir avançant cap a una governança
cada cop més transparent i oberta, implicant la ciutadania en la presa de decisions sobre els
assumptes públics que són de competència municipal.

Descripció i metodologia
Fase 1. Període d’informació ciutadana
Un cop aprovat el Reglament del procés, es va iniciar la campanya comunicativa i de difusió inicial. A
fi d’assolir un índex de participació satisfactori, es va fer ús de tots els canals comunicatius de què
disposa l’Ajuntament: web municipal, xarxes socials municipals, cartelleria específica, butlletí
d’informació municipal i enviament als mitjans de comunicació.
A banda dels canals habituals de l’Ajuntament, l’empresa consultora també va dur a terme algunes
accions comunicatives complementàries per ajudar a reforçar la campanya divulgativa (s’expliquen
en l’apartat corresponent a Comunicació de la present memòria).
Fase 2. Recollida de propostes candidates
En aquesta fase, paral·lela al període d’informació ciutadana, els veïns i veïnes podien fer arribar a
l'Ajuntament propostes candidates a formar part del procés i, per tant, susceptibles de ser incloses
en la votació final. Es van habilitar 2 canals d'enviament de propostes:
web específic del projecte (decidimlajonquera.cat)
butlletes de paper. Estaven incloses en el document inicial informatiu enviat a totes les cases
(retallables). Un cop emplenades, els veïns i veïnes podien dipositar-les en les bústies que
habilitades de forma expressa en diferents espais municipals

-

viabilitat tècnica
adequació al pressupost sotmès a votació
encaix en el marc normatiu vigent i en els plans i projectes ja aprovats per l’Ajuntament
ajust al marc competencial municipal

Tots els projectes que no complien amb algun dels requisits esmentats van ser desestimats, mentre
que la resta van ser considerats vàlids. La següent passa prevista era la realització d’un Fòrum
Ciutadà de Priorització obert a la participació de tota la ciutadania i destinat a fer un segon filtrat
entre les propostes considerades vàlides. L’objectiu d’aquest segon procés selectiu havia de ser evitar
que passessin a la votació final més de 10 projectes, xifra considerada òptima per a aquest tipus de
votacions. No obstant, atès que els serveis tècnics municipals “només” van estimar vàlides 7
propostes, es va optar per suprimir el citat Fòrum i que passessin a la votació final totes 7.
Fase 4. Campanya informativa dels projectes finalistes i les propostes desestimades
Un cop classificats els projectes i seleccionades les propostes vàlides, la consultora Mirada Local va
elaborar un document gràfic amb un recull de totes elles, indicant per a les desestimades el motiu de
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Fase 3. Selecció de les propostes finalistes
En el marc d’aquesta tercera fase es va dur a terme la selecció de les propostes que serien sotmeses
a votació popular, consistent en una anàlisi i filtrat tècnic de cada projecte a efectes de determinar la
seva validesa. La classificació va córrer a càrrec dels serveis tècnics municipals, que van efectuar les
seves valoracions tot atenent a un seguit de requisits objectius:
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la seva desestimació i precisant per a les finalistes el cost aproximat de la seva execució. Aquest
document va ser publicat al web decidimlajonquera.cat i difós a través dels canals habituals de
l’Ajuntament (xarxes socials...).
Fase 5. Votació popular
Totes les persones majors de 16 anys empadronades a la Jonquera van tenir l'oportunitat de votar i
expressar les seves preferències en relació als projectes finalistes. La votació es va estendre des del
17 fins al 24 d’octubre (ambdós dies inclosos) i es va canalitzar a través del web
decidimlajonquera.cat. A fi de promoure la màxima participació i implicació popular, es va habilitar
al centre cultural de la Jonquera (Can Laporta) un espai de votació assistida, amb ordinadors
connectats a internet i degudament senyalitzats, una quartilla explicativa amb les instruccions de
votació i l’assistència, en cas necessari, d’un treballador/a municipal. La identificació dels votants es
va fer mitjançant DNI i data de naixement. La consultora externa va ser l’encarregada de posar en
funcionament i monitoritzar el procés de votació telemàtic.
Fase 6. Recompte i difusió dels projectes guanyadors
El dia 28 d’octubre es va fer el recompte de vots i es van proclamar els resultats del procés, que van
ser difosos posteriorment des dels canals habituals de l’Ajuntament (web municipal, xarxes socials,
web decidimlajonquera.cat, revista municipal La nostra Vila...).

Comunicació del projecte: exemples de materials comunicatius
Al llarg del procés es va dur a terme una tasca continuada de comunicació i difusió del projecte a la
ciutadania, tot fent ús dels canals habituals de l’Ajuntament (xarxes socials, web municipal, revista
d’informació municipal La Nostra Vila i enviament de notícies als mitjans de comunicació) i creant
alguns canals/mecanismes específics per reforçar la feina divulgativa (fulletó informatiu, cartelleria,
web decidimlajonquera.cat...). Tot seguit es posen alguns exemples d’aquests canals utilitzats.
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Fulletó informatiu inicial
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Exemples de notes de premsa publicades als mitjans

L’espai informatiu de referència del procés va ser el web decidimlajonquera.cat, creat i gestionat per
la consultora externa contractada. Aquest site va servir per anar informant sobre els diferents
moments del projecte, penjar documentació i realitzar la votació final, que va tenir caràcter telemàtic.
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Web decidimlajonquera.cat
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Acte inicial de presentació
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Calendari
Mesos

Feb

Març

Abr

Maig

Juny

Oct

FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5. Votació popular (17-24 oct.)
FASE 6

Retorn de resultats
El retorn de resultats del procés es va fer a través dels canals comunicatius habituals de l’Ajuntament,
com ara xarxes socials, web municipal i revista d’informació municipal. Es pot consultar la notícia
publicada al web municipal en aquest enllaç. S’adjunta, a més, tot seguit, una captura de pantalla del
reportatge dedicat als resultats del procés publicat a la revista d’informació municipal del mes
d’octubre.
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El pressupost total destinat al projecte va ser de 8.350€ (iva inclòs), incloent el disseny i producció
de tots els materials utilitzats per a la correcta difusió de totes les fases. Per al desenvolupament del
projecte es va comptar amb el suport d’una consultora externa, que va assumir la realització de les
següents tasques: coordinació del projecte, impuls de totes les fases, disseny i producció dels
materials divulgatius inicials -fulletó de presentació-, programació i manteniment del web
decidimlajonquera.cat, activació de la votació electrònica -amb càrrega de la base dades del padró
municipal-, extracció dels resultats finals de la votació, redacció de notes de premsa, etc.
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Pressupost i recursos
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I pel que fa al nº de participants en la votació, la xifra final és de 97 persones, la qual cosa representa
un 3,52% de les persones que tenien dret a vot. Si posem aquest percentatge en relació a altres
municipis de la comarca, la participació pot ser considerada suficient, ja que existeixen pocs pobles
que en la seva primera edició dels pressupostos participatius hagin superat el llindar del 5% de
participació. Des de l’Ajuntament confiem que en futures edicions la participació vagi augmentant,
sobretot quan els veïns i veïnes comprovin que allò escollit es fa veritablement efectiu i, per tant,
percebin com a útil la seva participació en la votació.
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En línies generals valorem positivament el procés desplegat. En total es van recollir 56 propostes, 7
de les quals van resultar vàlides. Tenint en compte que es tractava del primer cop que es duia a terme
un projecte d’aquestes característiques al municipi, i que hi havia alguns requisits difícils de
comprendre per a algú que no s’hi ha trobat mai (com per exemple, que les actuacions proposades
poguessin ser considerades inversions), aquesta xifra ha de ser entesa com a positiva.
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Avaluació

