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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Nom de procés: Llagostera 2019. Pressupostos participatius
Objectiu: Estimular la ciutadania i els joves en la presa de dedicions i
d’involucrar-los en les dinàmiques de participació ciutadana.
Situació i descripció: Un any més l’Ajuntament de Llagostera ha reservat una
partida de 40.000 € del pressupost municipal pel 2019 amb la voluntat que els
ciutadans del municipi decideixen a què destinar-los.
Per fer-ho s’ha realitzat un procés de participació ciutadana amb el suport de la
Diputació de Girona, per a la recollida de propostes, que un cop validades i
prioritzades, s’han sotmès a votació popular.
Després de la bona acollida de l’any anterior, enguany el procés ha comptat de
nou amb la implicació dels joves que actualment estan estudiant l’ESO a
l’Institut de Llagostera.

A continuació es detallen les dades més rellevants del procés realitzat:

•

Nombre total de propostes rebudes: 95

•

Nombre de propostes repetides: 20

•

Nombre total de propostes descartades: 28

•

Nombre total de propostes que han passat a la votació final: 10

•

Propostes rebudes que no han passat a la votació perquè l’ajuntament
les assumeix directament (ja estaven previstes): 29

•

Nombre total de persones que han participat a la votació: 709
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RESUM DE DADES QUANTITATIVES
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Una de les propostes escollides pels alumnes s’ha incorporat directament a la
fase final de votació, juntament amb la resta de propostes que han passat la
fase de validació política i tècnica.

Nombre total d’alumnes d’ESO que han participat: 192

•

Nombre total de vots emesos: 1.741

•

Participació telemàtica: 432

•

Participació presencial mitjançant butlleta: 277

•

Nombre total de propostes finalistes que s’executaran: 2
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•

CALENDARI DEL PROCÉS EXECUTAT
El procés ha tingut una durada de 5 mesos. Es preveu executar les dues
actuacions votades abans de finalitzar l’any.
SET

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MARÇ

ABRIL

MAIG

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

METODOLOGIA I FASES DEL PROCÉS
Fase de recollida de propostes:
El procés de recollida de propostes va iniciar-se el dia 28 de novembre de 2018
fins al 18 de gener de 2019.

Durant el procés de recollida de propostes, se n’han rebut 95, 20 de les quals
han estat repetides, 28 descartades i 29 de ja previstes en el pressupost
municipal pel 2019.
La majoria de propostes que no s'han incorporat a la fase final de votació han
estat descartades per sobrepassar els 40.000 euros de pressupost màxim fixat,
per no ser considerades inversions o no ser de competència municipal. Per
tant, totes elles estaven fora dels límits marcats en les bases del procés. La
resta de descartades ja estaven previstes d’executar per l’equip de govern i no
s’han inclòs a la votació.
Fase de validació política i tècnica:
Un cop recollides totes les propostes ciutadanes, del 18 al 25 gener de 2019 va
dur-se a terme la fase de validació política i tècnica de totes les propostes
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Per recollir les butlletes s’han habilitat diverses urnes repartides pel municipi,
concretament al Casino Llagosterenc, a l’Ajuntament, a l’Espai Jove Ca la Viudi
i a l’Oficina de l’Estació.
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Les propostes s’han pogut fer arribar de forma telemàtica des de la plataforma
www.llagostera.cat/participa o bé omplint una butlleta que s’ha fet arribar casa
per casa.
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rebudes, tant telemàticament com físicament.
Totes les propostes han estat valorades i avaluades tant a nivell tècnic com a
nivell polític i se n’han escollit 10, una d’elles sorgida directament de la votació
realitzada entre els alumnes de l’Institut de Llagostera.
Aquestes han estat catalogades i classificades en funció de la seva viabilitat
atenen als criteris i límits marcats pel l’equip promotor del procés.
En aquest sentit les propostes havien de complir les següents condicions:
1- Ser d’interès públic i tenir visió de poble.
2-Ser de competència municipal.
3-Respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals
aprovats.
4-Ser viables tècnicament i econòmicament.
5-No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
6-Cap proposta per si sola pot superar els 40.000€.
Tots les propostes rebudes s’han publicat i fet arribar a tots les persones que
han participat. Les propostes, amb la seva categorització, es poden consultar
de
d’aquest
enllaç:
http://www.llagostera.org/participacio/wpcontent/uploads/2019/02/propots_2019.xlsx
Fase de votació final:
Del 26 de gener a l’11 de març de 2019 es va dur a terme la votació popular,
de forma telemàtica des de llagostera.cat/participa i presencialment des dels
mateixos punts de recollida de propostes.
En coordinació amb la direcció i professorat vam habilitar una urna a les aules
de l’IES per poder realitzar la votació dels alumnes.

Un cop realitzada la votació s’han donat a conèixer els resultats mitjançant la
seva publicació al web municipal, a la plataforma de participació ciutadana i
s’ha fet arribar el resultat a totes aquelles persones que han facilitat el seu
correu electrònic en el moment de la votació. Hi havia previst una sessió de
retorn per presentar el resultats de procés però no es va poder realitzar per a
la convocatòria d’eleccions municipals i europees.
Millorar les instal·lacions de la pista esportiva i potenciar la celebració del
Nadal a Llagostera són les propostes que l’Ajuntament de Llagostera ha inclòs
en el pressupost municipal del 2019.
Pel que fa a les millores de la pista esportiva, amb un pressupost de 18.000 €,
es preveu fer un tancament lateral per evitar que les pilotes vagin al carrer així
com reacondicionar la pista amb noves porteries i cistelles.
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Fase de retorn i publicació de resultats

Codi per a validació :X4Z7I-F25AG-5JG21
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/5.

Per estimular la votació entre la població es fa realitzar una campanya de
publicitat a Facebook així com la redacció d’una nota de premsa i la utilització
de tots els canals digitals oficials de l’Ajuntament.
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Potenciar la celebració del Nadal, amb un pressupost de 20.000 €, es preu
organitzar una encesa de llums, la instal·lació d’un gran arbre de Nadal a la
Plaça Catalunya i comprar material divers per fer una Cavalcada de Reis més
lluïda.
Entre les propostes hi havia també construir una pista de Pump Track,
habilitar una àrea de trial per a bicicletes, arranjar la zona d’aparcament de
Casa Blanca, senyalitzar carrils per a vehicles no motoritzats als carrers del
nucli urbà, arranjar el camp de futbol de Mont-Rei, millorar i ampliar el parc
infantil de Llagostera Residencial, crear una zona d’ombreig al Parc de la
Tirolina i instal·lar càmeres de vigilància de seguretat a les entrades del poble.
Un total de 709 persones hi han participat, dels quals 432 ho han fet de forma
telemàtica des de llagostera.cat/participa i 277 mitjançant les butlletes en
paper que s’han fet arribar casa per casa i als alumnes de l’ESO de l’Institut
de Llagostera. En total s’han emès 1.741, ja que es podia votar fins a 3
opcions de les 10.
El resultat de les votacions ha estat el següent:
1.

Millorar la pista esportiva: 277 vots

2.

Potenciar la celebració del Nadal: 244 vots

3.

Zona d’ombra al Parc de la Tirolina: 235 vots

4.

Senyalitzar carrils per a vehicles no motoritzats: 200 vots

5.

Pista de Pump Track: 189 vots

6.

Càmeres de vigilància de seguretat a les entrades del poble: 172 vots

7.

Àrea de trial per a bicicletes: 122 vots

8.

Aparcament Casa Blanca: 108 vots

9.

Millorar i ampliar el parc infantil de Llagostera Residencial: 107 vots

AVALUACIÓ

municipi, de la mateixa manera que es va fer l’any passat. Aquet objectiu ha
estat assolit de nou, amb la participació de la pràctica totalitat dels alumnes
d’ESO de l’Institut de Llagostera i la implicació del professorat durant les
diverses fases del procés. Aquesta participació s’ha fet d’acord amb la direcció
del centre educatiu mitjançant la implicació de les regidories d’Ensenyament i
Joventut de l’Ajuntament. La valoració per part dels responsables del centre
educatiu ha estat novament molt positiva, cosa que garanteix la continuïtat
d’aquest procés o d’altres similars per a properes edicions.
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Un dels principals objectius d’aquest procés era involucrar els joves del
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10. Arranjar el camp de futbol de Mont-Rei: 87 vots
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Un dels indicadors del grau de compliment del procés ha estat també la
participació de la ciutadania, que tot i ser conscients que cal seguir treballant
per poder augmentar-la. Enguany aquesta s’ha vist incrementada un 7’73%
respecte l’any passat.

COMUNICACIÓ
A nivell comunicatiu, s’ha emprat el suport paper (cartells informatius, butlletes),
amb els suports digitals (web, i xarxes socials, pantalles digitals). Tal hi com
s’ha comentar anteriorment, per estimular la votació entre la població es va
realitzar una campanya de publicitat a Facebook així com la redacció de notes
de premsa en cada fase del procés, on diversos mitjans de comunicació local i
comarcal s’ha fet ressò del procés.
A banda de les comunicacions pròpiament dites, s’han realitzat dues sessions
informatives adreçades als alumnes i professorat de l’IES per part del regidor
de Participació Ciutadana i de la regidora d’Educació de l’Ajuntament tal i com
es recull en el vídeo justificatiu
ANNEX
-Butlletes i material editat i repartit entre la població
-Recull de premsa
-Aplicatiu web
-Campanya Facebook

Antoni Navarro Robledo
Alcalde
Llagostera, a la data de la signatura electrònica
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-Video:

