
 

 

 

 

 

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). Degut a la 
pandèmia del Covid-19 només hem pogut dur a terme el procés a la ciutadania de 
Riudellots de la Selva, amb el lema “Imagina Riudellots” 
 
2. Objectiu del projecte 
 
El nostre objectiu era que veïns del municipi decidissin la destinació de 280.000€ de 
la partida municipal destinada a inversions. 
 
3. Justificació del projecte 
 
Endegar l’experiència de pressupostos participatius com una metodologia 
innovadora que té com a objectiu incloure la ciutadania en el procés de presa de 
decisió de com es gastarà una part del pressupostos públic. 
Els pressupostos participatius s’han iniciat també com una manera de generar 
major transparència i eficiència en la gestió municipal així com un canal per 
conèixer les necessitats de la població, afavorir el debat col·lectiu per prioritzar les 
actuacions i ajustar la despesa municipal a les necessitats i prioritats de la 
ciutadania. 
El projecte alhora ha volgut responsabilitzar als veïns del municipi en la millora 
contínua dels espais i equipaments públics. 
 
4. Què hem fet i com ho hem fet 
 
Com que enguany ha estat el primer any que s’han impulsat aquest procés 
participatius a la ciutadania, l’Ajuntament ha volgut comptar amb l’ajuda d’una 
empresa especialitzada en la gestió d’aquest tipus de processos: Milgrams. 
 
Pel que fa als pressupostos participatius s’ha canalitzat través de la pàgina web 
participacio.riudellots.cat. 
 
El procés de participació ciutadana compta amb tres grans fases: una de recollida 
de propostes, una de validació i una final de votació.  
 
Fase recollida propostes: Del 5 de novembre al 9 de desembre de 2019 es va iniciar 
el termini per presentar propostes per part de la ciutadania. Les propostes es van 
fer arribar telemàticament utilitzant la web de participació i presencialment en els 
punts de recollida de butlletes situats a l’Ajuntament, la Casa de Cultura i a l’Espai 
Jove.  
 
Durant la fase de recollida de propostes es van comptabilitzat un total de 129 
propostes ciutadanes. D’aquestes, 54 es van fer arribar mitjançant la plataforma 
online participacio.riudellots.cat i les 75 restants, mitjançant les butlletes i les 
bústies que es van habilitar a les dependències municipals, a la Casa de Cultura i a 
l’Espai Jove. 
  
En la fase de validació de les propostes presentades: per acord Junta de Govern 

https://participacio.riudellots.cat/


 

 

 

 

 

Local, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de novembre de 2019, es va aprovar 
el reglament de Pressupostos participatius d’aquest Ajuntament. Vist que en 
l’article 8.1. d’aquest reglament s’estableix que la Comissió de Pressupostos 
participatius estarà formada pels següents membres: 
 
Presidència: Montserrat Roura Massaneda (Alcaldessa) 
Vocals: Xevi López Cadena, regidor de processos participatius. 
Lluís Barnés Tarrés, representant del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya Acord Municipal. 
Gerard Fabrellas Ciurana, representant del grup municipal de Junts per Riudellots 
Carles Peradalta Palau, membre del Consell de Poble. 
Joan Barret Domènech, membre del Consell de Poble. 
Tècnic de participació ciutadana: Miquel Roig Cava, assessor de processos 
participatius. 
 
De les propostes presentades la comissió va posar a votació final un total de 27 
propostes. 

A principis d’abril, la pandèmia va obligar a frenar el procés de pressupostos 
participatius de Riudellots 2020. La fase de votació del procés de pressupostos 
participatius va quedar anul·lada, però es va reprendre del 9 al 30 d’octubre de 
2020. 

Els veïns i veïnes de Riudellots, majors de 16 anys i empadronades al municipi, van 
poder votar fins a 27 propostes, a través de la web: participacio.riudellots.cat  o 
dipositant la butlleta física a una de les urnes de votació que hi haurà a 
l’Ajuntament, l’Espai Jove, la Casa de Cultura i el Pavelló. 

El sistema de votació va consistir en una "cistella de la compra”. Cada participant 
disposava de 280.000 euros i podia anar votant propostes fins a esgotar el 
pressupost. D’aquesta manera, es valorava la priorització de les propostes i es volia 
promoure la participació de la ciutadania en la presa de decisions relacionades amb 
el municipi. 

Fase de votacions final: Un total de 357 persones van participar a la votació per 
decidir quines propostes ciutadanes s’executaran el marc el marc d’un procés de 
participació ciutadana. De les 357, 191 ho han fer de forma presencial mitjançant la 
utilització de butlletes i urnes distribuïdes a diversos equipaments municipals i la 
resta, 166, ho han fer telemàticament des de la plataforma de votació accessible al 
web participacio.riudellots.cat. 

El procés estava obert als empadronats al municipi majors de 16 anys i amb un 
cens de 1.760 la participació ha estat del 19,3% molt per sobre del 3-5 % que es 
sol donar en processos similars. 

De les 27 propostes ciutadanes que s’han sotmès a votació popular se’n podran 
executar 15 atenent al número de vots rebuts, sumant un pressupost de 228,805 
euros. 
 
La proposta més votada, amb 184 vots i un pressupost de 97.000€ ha estat 
renovar els patis de l’escola. Entre les propostes guanyadores també hi ha ampliar 



 

 

 

 

 

la biblioteca municipal, millores a la Llar d’Infants, instal·lar llums a la pista per a 
poder practicar esport i construir un parc de cal·listènia. 

El resultat de les votacions i el pressupost de cada una de les actuacions es pot 
consultar en el següent enllaç:  

https://participacio.riudellots.cat/pressupostos-participatius/pressupostos-
participatius-2020?token=vUBLwvzy7Xnu7GeboMgSX7XNTv2FXRR15K1YqqSR 

 
5. 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. Per a la resta d’actuacions de coordinació i de redacció de textos s’ha 
comptat amb la dedicació del personal municipal, del responsable de comunicació i 
del regidor de dinamització econòmica. 
 
6. Com hem comunicat el procés 
 
La comunicació del procés participatiu s’ha fet mitjançant l’enviament de diversos 
díptics informatius a tota la població, a la web, xarxes socials, notes de premsa, 
etc. 
 
 
7. Quan de temps ha durat el procés 
 
 
Nom de l’activitat Descripció Calendari Execució 
Definició procés (etapa 0) Definició, validació i 

constitució de la comissió 
del procés 

Setembre any 2019 

Campanya informativa 
(etapa 1) 

Jornada de presentació 
procés participatiu  

05/11/2019 

Recollida de propostes 
(etapa 2) 

Es varen presentar les 
propostes polígon 

05/11/2019 al 
09/12/2019 

Avaluació de propostes 
(etapa 3) 

La Comissió tècnica 
avalua les propostes 

De gener a setembre de 
2020 (parada per la 
pandèmia del Covid-19) 

Reunió informativa (etapa 
4) 

La Comissió informa de 
les propostes finalistes  

Setembre de 2020 

Votació final (Etapa 5) Propostes sotmeses a 
votació per la ciutadania i 
empreses 

09/10/2020 al 
30/10/2020 

Propostes guanyadores 
(etapa 6) 

Publicació de les 
propostes escollides 

02/11/2020 

Execució Execució propostes A partir del gener del 
2021 

 

https://participacio.riudellots.cat/pressupostos-participatius/pressupostos-participatius-2020?token=vUBLwvzy7Xnu7GeboMgSX7XNTv2FXRR15K1YqqSR
https://participacio.riudellots.cat/pressupostos-participatius/pressupostos-participatius-2020?token=vUBLwvzy7Xnu7GeboMgSX7XNTv2FXRR15K1YqqSR


 

 

 

 

 

8. Pressupost 
 
El pressupost es pot analitzar al compte justificatiu de la present convocatòria de 
subvencions. 
 
9. Avaluació 
 
El projecte s’ha valorat amb la Comissió i amb l’equip tècnic. En general es valora 
positivament l’experiència, especialment el percentatge de votació final. 

El procés estava obert als empadronats al municipi majors de 16 anys i amb un 
cens de 1.760 la participació ha estat del 19,3% molt per sobre del 3-5 % que es 
sol donar en processos similars. 

De les 27 propostes ciutadanes que s’han sotmès a votació popular se’n podran 
executar 15 atenent al número de vots rebuts, sumant un pressupost de 228,805 
euros. 
 

10. Propostes de millora 
 
Finalitzat el procés participatiu creiem que caldrà fer les següents propostes de 
millores pels següents processos de participació: 
 
- Per millorar la participació caldrà implicar a les entitats del municipi. 
- Millorar la difusió entre la població per tal que més gent participi en els processos 
de participació. 
- 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. 
- Deixar més temps alhora de votar i participar amb uns terminis més amplis. 

Tot i aquest seguit de millores, estem satisfets amb els resultats obtinguts. 

 

11.  Resum final 
 
Vídeo del recompte de la votació: 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_GIRP1715900E0/SP_CAT_GIRP1715900E
0.AGOV.2020110601?lang=ca-ES 

Vídeo del procés del resum del procés de participació a la plataforma Youtube: 

 https://youtu.be/obwh1fe7lH4 

 

Més informació: https://participacio.riudellots.cat/ 

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_GIRP1715900E0/SP_CAT_GIRP1715900E0.AGOV.2020110601?lang=ca-ES
https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_GIRP1715900E0/SP_CAT_GIRP1715900E0.AGOV.2020110601?lang=ca-ES
https://youtu.be/obwh1fe7lH4
https://participacio.riudellots.cat/

