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MEMÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU DUAL A RIUDELLOTS DE LA SELVA
1.

Nom del projecte

Procés participatiu dual a Riudellots de la Selva (empreses i població).
2.

Objectiu del projecte

El nostre objectiu ha estat doble des d’un principi:
Que les empreses instal·lades al municipi decideixin en què volen que
l’Ajuntament inverteixi 160.000€ a la zona del polígon d’activitat econòmica.
I que els veïns del municipi decideixin la destinació dels 280.000€ de la
partida municipal destinada a inversions.
3.

Justificació del projecte

Aquest projecte de pressupostos participatius s’ha portat a terme per primera
vegada al municipi per detectar les necessitats de les empreses de la població i
implicar-la en presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics. El
projecte alhora ha volgut co-responsabilitzar a les empreses i veïns del municipi en
la millora contínua dels espais i equipaments públics.
4.

Què hem fet i com ho hem fet

Pel que fa als pressupostos participatius per la zona del polígon industrial, i atès
que les empreses estan obligades a relacionar-se amb l’administració de forma
electrònica, tot el procés va pivotar a través de la pàgina web
participacio.riudellots.cat, amb l’excepció de la jornada de presentació que es va
fer presencialment.
En aquest procés, tothom qui ho va desitjar va poder presentar propostes d’inversió
al polígon; tot i que en la fase de votació es va donar dret a vot només a 10
persones de cadascuna de les empreses instal·lades al municipi i que constessin
inscrites en el registre municipal d’activitats.
Un cop rebudes totes les propostes presentades, 15 en total, els tècnics municipals
(aparelladora, enginyer i AODL de dinamització econòmica) van emetre un informe
per a cada una de les propostes a on es proposava la admissió o inadmissió a la
fase de votacions.
Posteriorment, l’associació d’empresaris del municipi (APRS) va designar a dues
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Com que enguany ha estat el primer any que s’han impulsat aquests dos processos
participatius, l’Ajuntament ha volgut comptar amb l’ajuda d’una empresa
especialitzada en la gestió d’aquest tipus de processos: Milgrams.
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Com ja s’ha dit anteriorment, el projecte de procés participatiu dual a Riudellots
s’ha dividit en dos subprojectes: els pressupostos participatius per la zona del
polígon d’activitat econòmica, i els pressupostos participatius per a la resta del
municipi.
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persones perquè formessin part de la comissió avaluadora encarregada de
seleccionar les propostes que finalment passarien a la fase de votació final. Aquesta
comissió ha estat formada també per l’alcaldessa, el regidor de dinamització
econòmica i un regidor de l’oposició.
Cal dir però, que en tot aquest procés, l’Ajuntament ha comptat amb l’estreta
col·laboració de l’associació d’empresaris del municipi (APRS) que l’ha difós i ha
animat als seus associats a participar-hi.
De les 15 propostes inicials, només 7 van aconseguir passar a la fase final de
votació, ja que la resta de propostes no eren de competència municipal o bé
l’Ajuntament ja tenia previst executar els projectes durant els propers dos anys.

Pel que fa als pressupostos participatius destinats a inversions per a la resta del
municipi, s’ha treballat en la definició de tot el procés, s’ha redactat un reglament
regulador i el proper dia 4 de novembre de 2019 es farà l’acte de presentació i
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En aquest moment, els serveis tècnics municipals estan treballant en els processos i
concursos públics de contractació per tal de fer realitat aquests quatre projectes.
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Durant el mes de setembre, un total de 55 persones acreditades per a les empreses
(un 2,7% del cens potencial) van votar les quatre propostes que volien que
s’executessin al polígon, i finalment, les quatre propostes més votades han estat les
següents:
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s’iniciarà el període de presentació de propostes.
En relació a la definició del procés, s’ha establert que qualsevol persona, sigui
resident o no al municipi, i de qualsevol edat podrà presentar propostes. Per aquest
motiu, a més de la web participacio.riudellots.cat, s’habilitaran 3 espais físics on
presentar propostes: l’Ajuntament (que ofereix atenció al públic en general en
horari de matins), l’Espai Jove (que s’ubica al costat de l’escola i que ofereix atenció
a joves durant les tardes) i la Casa de Cultura (que ofereix atenció al públic en
general en horari de matins i tardes).
Per tal de potenciar que qualsevol persona pugui presentar una proposta, s’ha
dissenyat un fulletó informatiu que inclou una butlleta per presentar una proposta.
Un cop finalitzada de fase de presentació de propostes, els tècnics municipals
validaran les propostes rebudes i es preveu que durant el mes de febrer de 2020, la
Comissió de Pressupostos Participatius, formada per l’alcaldessa, el regidor de
processos participatius, un representant de cada grup municipal i dos representants
del Consell de Poble, seleccionin les propostes que hauran de passar a la fase de
votació, que es preveu pels mesos de març i abril.
Així pel que fa el procés participatiu a les empreses s’ha finalitzat, en canvi el
procés participatiu a la ciutadania està en fase inicial. L’endarreriment del segon
procés es degut a les eleccions municipal que varen tenir lloc durant el mes de
maig.
Amb quins recursos ho hem fet

Com ja s’ha comentat abans, l’Ajuntament ha utilitzat recursos propis i d’externs
per a desenvolupar totes i cadascuna de les fases finalitzades fins al moment. Així
doncs, s’ha comptat amb l’assessorament i la plataforma web dissenyada per
l’empresa Milgrams, amb una dissenyadora gràfica per al disseny dels díptics
informatius i amb una empresa de repartidors per a distribuir els díptics. Per a la
resta d’actuacions de coordinació i de redacció de textos s’ha comptat amb la
dedicació de l’AODL, del responsable de comunicació i del regidor de dinamització
econòmica.
Com hem comunicat el procés

La comunicació del procés participatiu destinada a l’àrea d’activitat econòmica
(polígon), s’ha fet mitjançant l’enviament d’un díptic informatiu, a través de
l’enviaments de mails personalitzats i de newsletters, així com a través de la xarxa
de contactes de l’associació d’empresaris local (APRS). També s’ha redactat una
nota de premsa, que ha arribat a diversos mitjans, com el Diari de Girona o El Punt
Avui.
7.

Quan de temps ha durat el procés

PROCÉS PARTICIPATIU ÀREA EMPRESARIAL

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

6.
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5.

Campanya
informativa
(etapa 1)
Recollida de propostes
(etapa 2)
Avaluació de propostes
(etapa 3)
Reunió informativa (etapa
4)
Votació final (Etapa 5)
Propostes
(etapa 6)
Execució

guanyadores

Descripció
Definició,
validació
i
constitució de la comissió
del procés
Jornada de presentació
procés participatiu
Es varen presentar les
propostes polígon
La
Comissió
tècnica
avalua les propostes
La Comissió informa de
les propostes finalistes
Propostes
sotmeses
a
votació per la ciutadania i
empreses
Publicació
de
les
propostes escollides
Execució propostes
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Nom de l’activitat
Definició procés (etapa 0)

Calendari Execució
Desembre any 2018
19 de febrer de 2019
Del 19 de febrer al 15 de
març de 2019
Març 2019
Abril 2019
16 al 27 de setembre de
2019
28 de setembre resultats
Octubre,
novembre
desembre 2019

i

PROCÉS PARTICIPATIU POBLACIÓ
Nom de l’activitat
Definició procés (etapa 0)
Campanya
(etapa 1)

informativa

Descripció
Definició,
validació
i
constitució de la comissió
del procés
Jornada de presentació
procés participatiu

Calendari Execució
Setembre de 2019
4 novembre de 2019

Pressupost

En el pressupost final només s’imputen les despeses relacionades amb el procés
participatiu a l’àrea del polígon, executades i pagades. El procés de participació en
la ciutadania no imputem cap despesa, ja que el procés no ha finalitzat:
PROVEÏDOR

NIF/DNI

CONCEPTE

Miquel
Roig
(Milgrams)
Miquel
Roig
(Milgrams)
De
fullets
i
fulletons SL

46143962M

Plataforma
participació
ciutadana (sistema sofware)
Serveis tècnics externs de
participació
Publicitat repartiment fulletons
participació polígon

46143962M
B17631011

IMPORT
DESPESA
4.372,50€
2.186,25€
217,80€
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Aquest procés s’ha iniciat però degut a les eleccions municipals s’acabarà durant els
mesos de novembre a abril any 2020.

9.

Impressió
300
unitats
pressupost participatiu polígon
Disseny
fulletó
pressupost
participatiu polígon
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Roser
Bona/ 78003198D
Estudi gràfic
Roser
Bona/ 78003198D
Estudi gràfic
IMPORT TOTAL DESPESA

127,05€
526,35€
7.429,95€

Avaluació

En el procés participatiu a l’àrea empresarial del polígon industrial es van
aconseguir un total de 499 vots repartits entre les 7 propostes finalistes.
En total han participat 55 treballadors de diferents empreses del polígon.
En el polígon hi ha 200 empreses i per cada empresa hi podien participar 10
treballadors, per tant, el cens era de 2.000 treballadors. Això vol dir que aquests 55
treballadors representen un 2.75% de participació.
És un percentatge baix però tenint en compte que és la primera vegada que es feia
un procés de participació amb els treballadors de les empreses, creiem que els
resultats obtinguts són satisfactoris.
10.

Propostes de millora

Finalitzat el procés participatiu a l’àrea empresarial del polígon industrial, creiem
que caldrà fer les següents propostes de millores pels següents processos de
participació:
- Per millorar la participació caldrà implicar més a l’Associació del polígon Industrial
i aprofitar les assemblees que facin per donar més importància als processos de
participació.

- Facilitar els tràmits a les empreses alhora d’escollir els 10 treballadors per votar.

- Manca de temps per executar els dos processos en menys d’un any. Potser
plantejarem fer els dos processos de forma biennal (cada 2 anys).
- Elaboració d’un reglament que reguli tot el procés de participació.

Tot i aquest seguit de millores, estem satisfets ja que per primera vegada en el
municipi les empreses de la zona industrial del municipi ha pogut implicar-se en la
presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics.
Més informació: https://participacio.riudellots.cat/
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- Deixar més temps alhora de votar i participar amb uns terminis més amplis.
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- Millorar alguns aspectes del registre de les propostes a la plataforma, com per
exemple en el registre de propostes no cal que l’usuari es registri amb password.

