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1. Antecedents 

 

 

 
El pressupost participatiu de Bescanó 2020 serà la primera presa de contacte amb aquest tipus de 

processos de participació ciutadana en el municipi. 

El Pressupost Participatiu és un procés d'intervenció directa, permanent, voluntària i universal 

mitjançant el qual la ciutadania, juntament amb el consistori, delibera i decideix entorn d'una 

assignació de recursos públics d'una quantia concreta. 

És un procés de consulta i diàleg entre la comunitat i les autoritats sobre quines són les prioritats 

d'inversió d'un municipi. El consistori pretén amb aquesta primera experiència, donar els primers 

passos per establir unes dinàmiques de participació ciutadana estables i duradores en el temps. 
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2. Necessitats Detectades 

 

 

 

L'Ajuntament de Bescanó considera necessari establir espais de participació ciutadana permanents i 

estables. Mitjançant l'execució d'un primer procés participatiu, un pressupost participat, pretén doncs 

obtenir una primera experiència que permeti establir una cultura i dinàmiques de participació 

ciutadana perdurables en el temps. Necessitats micro detectades: 

- Impulsar transversalment el procés des d'alcaldia. 

- Fase d'execució de les propostes incorporada al calendari del pressupost. 

- Millorar les facilitats en la recollida de propostes combinant una metodologia presencial i en línia per 

augmentar la participació. 

- Elaborar les regles per al filtratge de les propostes (Competència, tècnic i competencial) 

- Elaborar accions específiques per als ciutadans amb dificultats per participar (joves, dones, majors, 

immigrants,...) 

- Millorar la tornada del procés, combinant resultats mostrats de forma online i presencial. 

- Fer seguiment tècnic de les propostes aprovades. 
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3. Objectius Generals 

 

 

 

El projecte es basa en el desenvolupament d'uns pressupostos participatius mitjançant una 

metodologia innovadora que inclogui opcions presencials i en línia. Es busca doncs implicar al major 

número de ciutadans en el procés de presa de decisions locals, decidint com es gastarà una part del 

pressupost públic. 

Els pressupostos participatius de Bescanó integrarà un nou canal de relació entre consistori i ciutadania 

i de participació fins ara no utilitzat per l'Ajuntament. El projecte de participació inclou l'engegada d'un 

portal de participació en línia on convocar i dinamitzar part de la població no activada pels òrgans de 

participació o actors existents actualment. El procés participatiu s'estructura en 6 fases articulades al 

voltant de la plataforma online, que combinarà mètodes presencials. 

Mitjançant el procés participatiu i utilitzant la plataforma online, a part de decidir en què gastar part 

del pressupost, també es pretén coordinar, extreure idees, consultar i moderar els debats sobre les 

actuacions municipals amb l'objectiu d'agrupar propostes i fomentar el debat i deliberació contínua 

amb els ciutadans. 

També es pretén que l’espai en línia de participació sigui estable en el temps, i serveixi com un canal 

més per la dinamització de la participació ciutadana a Bescanó 
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4. Objectius Específics 

 

 

 

La finalitat de l'activitat consisteix a fomentar i cristal·litzar el dret de la ciutadania a participar en el 

desenvolupament de les polítiques del municipi, així com establir noves vies de comunicació 

bidireccionals fins ara no aprofitades. Creiem que és vital poder entendre l'entorn digital per poder 

interactuar d'una forma més eficient amb els habitants. 

Mitjançant la possibilitat d'avaluar i participar a través d'Internet, coordinant i moderant els debats i 

les preguntes, amb la creació d'aquest espai de trobada participativa s'espera agrupar i avaluar les 

propostes i aportacions i alhora, fomentar el debat i deliberació dels ciutadans. S'espera promoure 

entre la població l'adquisició d'hàbits de participació en les polítiques públiques fent més fàcil la 

participació per a aquells col·lectius no habituats a participar. 

Addicionalment, el procés participatiu servirà com un punt de partida per analitzar les necessitats i la 

recepció pública. El procés de participació permetrà el disseny de mapes d'actors per comprendre la 

realitat sociopolítica a mobilitzar i alhora, conèixer les principals problemàtiques que afecten a la 

població. 

http://www.civiciti.com/
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5. Metodologia 
 
 

 

L'Ajuntament de Bescanó impulsa els pressupostos participatius perquè els ciutadans puguin proposar, 

debatre i decidir la destinació de part de la partida d'inversions del pressupost municipal per als anys 

2019 i 2020. 

L'objectiu principal és implicar a la ciutadania en la presa de decisions municipals, prenent partit sobre 

la destinació d'una part dels recursos públics, a través d'un sistema reglat de participació. Amb això es 

pretén fomentar la participació a través d'un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania, associada o 

no i potenciar els òrgans de participació actius en el municipi 

Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les, planificar la 

despesa municipal el màxim a les prioritats ciutadanes i prendre decisions més informades. 

La primera edició des de Pressupostos participatius (2020) comptarà amb 6 etapes principals: 

 
 

5.1. Etapa de disseny del procés: 

Prenent els objectius generals, s'elabora el (1) calendari, (2) mapa d'actors, (3) públics objectius, 

missatge, accions comunicatives i continguts específics per a cada públic. Amb tota la informació 

recopilada, es procedeix a elaborar el (4) contingut dels materials que es necessiten per arrencar el 

projecte. 

- Elaboració de (1) calendari, (2) mapa d'actors, (3) públics objectius, missatge, accions 

comunicatives = 2 hores 

- Total 10 hores = 750 € 
 
 

5.2. Campanya informativa 

La fase informativa és vital per involucrar i obtenir bona resposta de la ciutadania. És necessari informar 

del procés tenint prioritzant en funció del mapa d'actors i dels públics objectius que vulguem implicar 

més. Important establir accions comunicatives específiques per a aquells sectors amb particularitats 

concretes (associacions de veïns, associacions culturals, ciutadans difícils d'implicar, etc. S'elaboren (1) 

Pla de comunicació del procés, (2) Sessions Informatives presencials presentades i moderades per 

personal de l'Ajuntament. En aquesta fase a més s'obrirà (3) el portal web de participació ciutadana, 

on tots els ciutadans podran consultar tota la informació en referència al pressupost participatiu. 

- Pla de comunicació = 6 hores  

- Total 6 hores= 450 €
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5.3. Presentació de propostes per part ciutadania a títol individual o 
col·lectiu. 

La recepció de propostes es realitzarà per les dues vies definides anteriorment. D'una banda, la 

via online mitjançant l'espai web de participació creat per a l'ocasió, i d'altra banda mitjançant 

sessions presencials. Les sessions presencials per a la recepció de propostes prendran la forma 

d'espais oberts de deliberació, presentats i moderats per personal contractat per l'Ajuntament. 

L’empresa contractada per l’ajuntament posa a disposició d’aquest més de 10 metodologies 

diferents per la dinamització de les sessions presencials. A triar en funció de les possibilitats 

logístiques, dels públics objectius i dels objectius estratègics del procés. 

- 4 hores 

- Total 4  hores = 600€  

 
 

5.4. Validació 

L'Ajuntament validarà la idoneïtat de les propostes seguint els criteris establerts en la fase de Disseny. 

Aquests criteris de viabilitat seran pressupostaris, competencials i tècnics. S'usarà un espai privat de la 

plataforma (back office) per validar de forma senzilla i el més automàticament possible. A més, el portal 

conté un sistema de comunicació que permet personalitzar un missatge amb el resultat d'aquesta fase, 

via correu electrònic, una vegada cadascuna de les propostes estigui validada. En cas que es 

cregui convenient es pot incloure una fase de priorització de les propostes vàlides 

(interessant si es reben moltes propostes vàlides). 

 

5.5. Votació ciutadana. 

El procés de votació es realitzarà també combinant canals en línia i canals presencials. Per als 

canals  en línia  es  disposarà  de  l'espai  web de participació per votar de forma digital i 

telemàtica. A més, es mantindran fixos durant tot el període de votació espais físics per a la 

votació digital i presencial.  

 
 

5.6. Presentació de Resultats: 

En aquesta fase es plantejaran com un primer retorn als participants i a la ciutadania en general, 

demostrant de forma transparent el desenvolupament del procés i com s'han valorat les seves 

aportacions. La presentació de dades es farà en els diferents canals de comunicació establerts per 

poder arribar al major nombre de ciutadans. Així doncs, s'usarà l'espai web de participació per (1) 

mantenir de forma estàtica els resultats. (2) A més s'organitzarà una presentació presencial dels 

mateixos. 

- Elaboració informe de resultats i auditoria = 4 hores 

- Total: 300 € 
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5.7. Balanç d'execució: 

Execució i evolució de les propostes més votades que han estat aprovades. S'usarà un espai dins del 

portal de participació per a l'actualització dinàmica de les actuacions votades. 
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6. Informació General 
 
 

 

Les persones empadronades a Bescanó majors de 16 

Condicions de les propostes: 

Ser considerada una inversió, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot construir i adquirir i és perdurable 

en el temps. 

Ser de competència municipal. 

Ser realitzables tècnicament i viables econòmicament. 

Respectar el marc jurídic i legal existent 

No pot ser una intervenció de manteniment obligatòria. 

Les propostes han de ser valorables econòmicament. 

http://www.civiciti.com/
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7. Finalitat 

 

 

 

La finalitat de l'activitat consisteix a afavorir el dret de la ciutadania a participar en el desenvolupament 

de les polítiques del municipi, així com establir noves vies de comunicació bidireccionals fins ara no 

aprofitades. Creiem que és vital poder entendre l'entorn digital per poder interactuar d'una forma més 

eficient amb els habitants. 

Mitjançant la possibilitat d'avaluar i participar a través d'internet, coordinant i moderant els debats i 

les aportacions, amb la creació d'aquest espai de trobada participativa s'espera agrupar i avaluar les 

propostes i aportacions i alhora, fomentar el debat i deliberació dels ciutadans. S'espera promoure 

entre la població l'adquisició d'hàbits de participació en les polítiques públiques fent més fàcil la 

participació per a aquells col·lectius no habituats a participar. 
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8. Difusió 

 

 

 

Durant la totalitat del procés resultarà indispensable una bona estratègia de comunicació, per a això es 

combinaran els diferents canals de comunicació dels quals disposa l'ajuntament durant cadascuna de 

les fases. Tot basat en un mapa d’actors. 

L'objectiu serà el de dinamitzar i potenciar la comunitat per implicar-se al màxim en el procés. S'oferirà 

un espai de comunicació i atenció al ciutadà permanent, per resoldre dubtes i qüestions vinculades a 

la participació. Ampliarem la difusió de activitats i notícies relacionades, s'establirà un va espaiar de 

difusió del coneixement i establirem relacions amb les organitzacions clau per a la difusió. 

Actes presencials: Tallers, Assemblees als Barris i Pedanies, reunions, punts d'informació al carrer, 

stands. 

Mitjans tradicionals: Notes de premsa, ràdio, TV, revista i butlletí municipal 

Internet (Web municipal, xarxes socials: Twitter, Facebook, Correu Electrònic) Altres 

mitjans: Fullets, Cartells. 
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9. Avaluació 

 

 

 

El procés de pressupostos participatius tindrà una avaluació participada del projecte, tant per l'equip 

tècnic de l'ajuntament, amb la implicació de l'equip política i els ciutadans. 

Aquesta avaluació es realitzarà per l'òrgan d'alcaldia, qüestionaris i sessions de treball. 
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10. Innovació 

 

 

 

El procés participatiu a desenvolupar integrarà un nou canal comunicatiu i de participació fins ara no 

utilitzat per l'Ajuntament de Bescanó. El projecte de participació inclou l'engegada d'un portal de 

participació en línia on convocar i dinamitzar part de la població no activada i centralitzar el procés. El 

portal de participació online permet, entre uns altres, autenticar als usuaris participants, crear un espai 

d'aportació de propostes, crear una bústia ciutadana d'incidències i suggeriments, Processos 

participatius per fases i seguiment, Enquestes personalitzades, consultes ciutadanes, espais de debat 

per a organitzacions. 

El portal permetrà als ciutadans empadronats a la ciutat participar als debats, votacions i diferents 

etapes del procés participatiu. Podrà ser accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, 

mòbils o portàtils. 
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11. Pressupost 

 

 

 

 

Despeses detallades Euros 

Plataforma Civiciti  1 any 2.800,00 € 

Serveis de Consultoria Civiciti 20 H 1.500,00 €  

Dinamització presencial 4 H 
 

600,00 €  
 

Total  4.900,00 € * 

Total amb IVA 5.929,00€  

 
 
Preus sense IVA (21%). Total amb IVA 5.929,00€  *(Despeses de desplaçament no incloses) 
 
La factura s’emet després de rebre l’autorització de despesa corresponent.  
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