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PROCÉS PARTICIPATIU DUAL A RIUDELLOTS DE LA 
SELVA- PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS ANY 2020 

 
 
 

1. Nom del projecte: 
 

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

2. Objectiu del projecte: què volem fer? 
 
Implicar de la ciutadania i les empreses en les inversions municipal del pressupost 
municipal.  
Mitjançant aquest procés de participació, serà la ciutadania qui decidirà la destinació de 
les inversions del pressupost municipal per inversions en el poble. I, per altre banda 
seran les  empreses del Riudellots qui decidiran la destinació de les inversions destinades 
en el polígon industrial pel pressupost per l’any a 2020.  
 
 

3. Justificació del projecte: perquè volem fer? 
 
Perquè el pressupost participatiu és una eina que permet detectar les necessitats de la 
població, implicant-la en la presa de decisions d’una part dels recursos públics. Fer 
partícip a la ciutadania conjuntament amb els representants polítics, en els processos de 
presa de decisions sobre temes que els afectes directament, enforteix la democràcia i 
facilita la comprensió dels afers públics. 
 
Els poders públics han de promoure la participació social en l’elaboració, la prestació i 
l’avaluació de les polítiques públiques i també la participació individual i associativa en els 
àmbits cívic, social, cultural, econòmica i polític, amb ple respecte als principis de 
pluralisme, lliure iniciativa i autonomia. 
És per això, que es creu convenient endegar una procés participatiu, amb implicació de la 
ciutadania i les empreses de Riudellots. 
 
Aquest projecte pretén per una banda inversions a l’àrea del polígon industrial de 
Riudellots. Cal tenir present que el municipi de Riudellots de la Selva compta amb dos 
grans àrees industrials com són el Polígon Industrial de Girona - Àrea Empresarial de 
Riudellots de la Selva, amb una extensió aproximada de 100 hectàrees, i la Central 
Integrada de Mercaderies de la Selva (CIM La Selva), amb una extensió de 22,5 
hectàrees compartides amb el municipi de Vilobí d’Onyar. Riudellots de la Selva té més 
de 250 empreses  instal·lades en el municipi. La qual cosa destaca per  ser el polígon 
més gran de la província de Girona. 
 
Amb el procés participatiu per l’elaboració del pressupost municipal 2020, seran les 
empreses censades en el municipi qui decidiran les properes inversions a l’àrea del 
polígon industrial, iniciativa que comptarà amb el suport de l’Associació de Propietaris del 
Polígon industrial de Riudellots (APRS).  
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Amb aquesta iniciativa, les empreses podran decidir i implicar-se en la decisió de les 
inversions en el polígon i així detectar les necessitats de les empreses. És una iniciativa 
pionera en aquest àmbit. 
 

Per altra banda, la implicació de la ciutadania de Riudellots en la presa de decisions 
sobre el destí d’una part dels recursos públics, mitjançant un sistema de participació. 
D’aquí que sigui un procés participatiu DUAL, amb la participació de les empreses i de la 
ciutadania. 
 

4. Descripció del projecte- Què volem Fer?: 
 
El projecte de procés participatiu dual a Riudellots es divideix en actuacions de millora en 
el polígon industrial, al qual només podran participar-hi les empreses que constin 
inscrites en el registre municipal d’activitats, i inversions en el municipi, al quan només 
podran participar-hi les persones empadronades en el municipi de Riudellots de la Selva. 
Així empreses i ciutadania podran decidir la destinació de les inversions pels pressupost 
per l’any a 2020.  
 
El projecte s’organitza en 7 etapes: campanya informativa, la fase de recollida de 
propostes, la fase d’anàlisi de les propostes, reunió informativa de les propostes, la fase 
de votació de les propostes, l’execució final de les propostes i avaluació del procés. 

Les propostes cercaran l’impacte al conjunt del territori municipal. Es preveu l’execució 
de totes les propostes que hagin superat les diferents etapes del procés participatiu i es 
puguin incloure dins la partida pressupostaria del capítol d’inversions dedicada als 
pressupostos participatius dels pressupostos municipals. 

Condicions bàsiques de les propostes: Les propostes poden ser inversions de qualsevol 
àmbit de competència municipal essent concretes, valorables econòmicament, i en la 
mesura del possible, que permetin múltiples ubicacions al territori. Les propostes 
hauran de complir les següents condicions: 

- Donar resposta a una necessitat concreta sobre un espai públic: carrer o espai 
municipal. 

- Fer referència a àmbits i matèries de competència municipal 

- Ser realitzables tècnicament 

- No contradir els plans vigents. 

- Ser viables econòmicament, d’acord amb el pressupost d’inversions assignat i la 
limitació econòmica per proposta. 

- Respectar el marc jurídic i legal existent. 

- No representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear dependència 

- Que no tingui cost extra de manteniment més enllà del ja ordinari que 
l’Ajuntament realitza de manera habitual. 
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- Que no suposi la contractació de nou personal. 

- Que  no  serveixi  per  finançar  la part d'actuacions vinculades a subvencions 
externes. 

- Que no sigui ofensiva, discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, religió, 
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, aquesta pot 
ser denunciada pels usuaris/es de la plataforma, i l’Ajuntament es reserva en tot 
cas, el dret de retirar-la. 

 
Cal destacar que aquest procés participatiu dual a Riudellots és un projecte innovador, 
pels següents aspectes: 
 
En primer lloc, cal destacar que podran participar les empreses de Riudellots, que constin 
inscrites en el Registre d’activitats del municipi. Aquesta participació de les empreses no 
s’ha fet mai, d’aquí que destaquem el caràcter innovador del projecte. 
Cal remarcar que el municipi de Riudellots compta amb més de 250 empreses i amb més 
de 3.000 treballadors. Creiem que cal donar protagonisme a les empreses del nostre 
municipi, com a motor econòmic que són. També la implicació de l’Associació de 
propietaris del polígon (APRS) serà la clau de l’èxit d’aquest procés participatiu. 
 
En segon lloc, utilització de les eines TIC per dur a terme el procés participatiu: Les fitxes 
formulari es presentaran de forma telemàtica a través de la plataforma que facilitarà 
l’Ajuntament pels pressupostos participatius. Els edificis municipals del poble comptaran 
amb un espai dotat d’ordinadors per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui presentar 
les seves propostes des d’allà (durant uns dies i hores concretes, que s’informaran 
durant la campanya de comunicació, els espai municipals es dotaran de personal de 
suport per entrar les propostes d’aquelles persones que així ho requereixin). 
 
També és innovador l’aspecte tècnic del propi procés de la consulta dels projectes 
acceptats en aquest procés ja que es preveu la utilització de software de votació 
electrònica a través del web. 

5. Metodologia (com ho farem? Les fases del procés): 

Després d’una etapa 0 de definició, validació i constitució dels diferents òrgans del 
procés dels pressupostos participatius, aquest es desenvoluparà en 7 etapes principals: 

Etapa 1. Campanya informativa i presentació de propostes. 

Etapa2. Recollida de propostes 

Etapa3. Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de les propostes 

Etapa 4. Reunió informativa de les propostes de la consulta 

Etapa 5. Votació (presencial o telemàtica) 

Etapa 6. Execució final projecte 

Etapa 7. Avaluació del procés 
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- PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA 

 
Els ciutadans i ciutadanes a títol individual, poden participar en les següents etapes del 
procés: 

 Presentant propostes dins del període previst a tal efecte. 
 Donant suports a les propostes presentades (en el cas d’haver-se de fer una 

pre-selecció). 
 Votant les propostes finalistes dins del període previst a tal efecte. 

 
La participació al procés s’estableix per a tota la ciutadania de 16 anys o més i 
empadronada a Riudellots de la Selva en el moment en el que s’inicia el procés dels 
Pressupostos Participatius. 
 
La participació podrà ser presencial o telemàtica. 
 
 

- PARTICIPACIÓ DE LES EMPRESES. 
 

Les empreses inscrites en el Registre municipal d’activitats, poden participar en les 
següents etapes del procés: 

 Presentant propostes dins del període previst a tal efecte. 
 Donant suports a les propostes presentades (en el cas d’haver-se de fer una 

pre-selecció). 
 Votant les propostes finalistes dins del període previst a tal efecte 

 
La participació podrà ser presencial o telemàtica. 
 

- ÒRGANS DEL PROCÉS: La comissió tècnica 

La comissió tècnica estarà formada per un mínim de tres tècnics/ques designats per la 
regidoria competent en matèria de participació ciutadana (que presidirà aquesta 
comissió). També podran assistir a la reunió o es podran nomenar assessors/es d’altres 
departaments sempre que el projecte requereixi de la seva aportació tècnica. 

La  comissió  tècnica  és  l’encarregada  d’avaluar  i  validar  que  les  propostes 
presentades  per  la  ciutadania  compleixin  els  criteris  definits  en  el present 
document. També destriarà quines propostes són les catalogades com a projectes grans 
(entre 50.001 i 150.000 euros) o projectes petits (fins a 50.000 euros). Aquests imports 
en ambdós casos són amb IVA inclòs. Posteriorment és l’encarregada d’avaluar i 
pressupostar les propostes finalistes. 

 
 
Fases del procés: 
 

Etapa 0: Definició, validació i constitució de la comissió del procés dels pressupostos 
participatius 

Un cop aprovades les bases del procés de participació ciutadana, es constituirà la comissió 
tècnica i de seguiment dels procés, consensuarà i validarà el funcionament dels procés 
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d’elaboració dels pressupostos participatius, amb l’objectiu de desenvolupar-lo 
adequadament i amb totes les garanties. 

Etapa 1: Campanya informativa  

En aquesta etapa, es presenta públicament el procés de pressupostos participatius, i 
s’inicia la campanya informativa per difondre els seus objectius i els canals de 
participació entre la ciutadania. 

Etapa2: Recollida de propostes 

Durant aquesta etapa es podran presentar les propostes generades per la ciutadania del 
municipi i les empreses del municipi .  

Cada ciutadà a títol individual podrà fer una proposta pel poble. En aquesta etapa, 
podran fer les propostes aquells ciutadans/es que en el moment d'efectuar la proposta 
tinguin 16 anys o més i que estiguin empadronats a Riudellots. 

També podran participar les empreses que constin inscrites en el Registre municipal 
d’activitats. Les empreses només podran fer propostes relacionades amb l’àrea 
empresarial de Riudellots. 

Les propostes s’han de consignar en una fitxa formulari que haurà de contenir 
obligatòriament els següents apartats: 

• Títol 

• Cos (descripció) 

• Categoria de la proposta (escollir opcions) 

• Àmbit territorial (carrer/sector/edifici) 
 
Les fitxes formulari es presentaran de forma telemàtica a través de la plataforma que 
facilitarà l’Ajuntament pels pressupostos participatius. Els edificis municipals del poble 
comptaran amb un espai dotat d’ordinadors per tal que la ciutadania que ho desitgi 
pugui presentar les seves propostes des d’allà (durant uns dies i hores concretes, que 
s’informaran durant la campanya de comunicació, els espai municipals es dotaran de 
personal de suport per entrar les propostes d’aquelles persones que així ho requereixin). 
 
Etapa 3: Avaluació de les propostes presentades i valoració tècnica 
 
La principal tasca d’aquesta etapa consisteix per part de la comissió tècnica en acceptar 
les propostes presentades i rebutjar aquelles propostes que no compleixin les condicions 
bàsiques.  
En el cas de que hi hagi dues propostes o més amb el mateix o contingut similar, 
aquestes podran ser agrupades, si correspon, a criteri tècnic, aquesta agrupació. 

La comissió informarà de les propostes validades tècnicament i seguidament es 
comunicarà a tots els participants per correu electrònic i es publicitarà l’estat de la seva 
proposta a través de la plataforma. 
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Etapa 4: Reunió informativa de les propostes de la consulta 

La comissió presentarà en una reunió informativa de les diferent propostes que sortiran 
a votació final i es publicaran a la plataforma el llistat amb aquetes propostes. 

Etapa 5: votació ciutadana de les propostes prioritzades 

Les propostes sotmeses a votació es publicaran a través de la web de l’Ajuntament. El 
període de votació serà de 20 dies naturals. Paral·lelament, s'establirà un període 
perquè les persones que hagin presentat una proposta puguin defensar-la públicament. 
A la plataforma Participa es determinarà on i com es durà a terme aquesta defensa de 
projectes. 

La votació es realitzarà de manera presencial als llocs que es determinin per part de la 
comissió tècnica a partir de la plataforma telemàtica.  

Finalitzat el període de votació i en funció del nombre de vots rebuts per cada proposta, 
s’escolliran per ordre aquelles més votades i que es puguin incloure dins el crèdit 
reservat als Pressupostos Participatius. 

 
Etapa 6: Propostes escollides per la ciutadania i execució 
 
En aquesta etapa, es publicaran les propostes escollides i es comunicarà a les persones 
impulsores del projecte que la seva proposta ha estat escollida per ésser executada. A 
partir d’aquest moments els serveis tècnics municipals iniciaran tots els tràmits 
pertinents per la seva realització. 
 
Etapa 7: Avaluació del procés 

En finalitzar el procés participatiu es facilitarà un qüestionari d’avaluació del procés a 
tots i totes les participants per tal de millorar de cara a futures edicions. 
 
 

6. Recursos (Amb quins recursos humans i material ho farem?) 
 
L’Ajuntament de Riudellots disposa d’una àrea de participació ciutadana, formada per 
regidor/a i un tècnic/a de promoció Econòmica. A més es contractarà a una empresa 
especialitzada per tal que gestioni la plataforma de votació així com que doni suport a tot 
el procés. La plataforma per votà es farà a través de la següent web: 
https://participacio.riudellots.cat/ 
Per facilitar al màxim l’accés a la participació, aquesta plataforma també es trobarà 
accessible des de qualsevol dispositiu mòbil. 
Aquesta plataforma permetrà que de manera senzilla es puguin fer aportacions i 
propostes als processos participatius oberts i que es puguin dur a terme consultes i 
votacions ciutadanes. 
 

7. Comunicació (com ho explicarem?) 
 
Es realitzarà una campanya informativa on es presentarà públicament el procés de 
pressupostos participatius i es farà la difusió dels seus objectius i els canals de 
participació entre la ciutadania. S’utilitzaran les xarxes social, pagina web municipal, 
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impressió de díptics informatius, cartells. L’àrea encarregada de dur a terme aquesta 
gestió serà l’àrea de comunicació de l’Ajuntament. 
Es farà un taller i una xerrada informativa (Etapa 1). La implicació de les associacions del 
municipi serà la clau del procés participatiu, i en concret l'Associació de Propietaris del 
polígon (APRS) que s'implicarà de forma molt activa en el procés.  
Per la recollida de propostes i votació final s’utilitzaran eines TIC, mitjançant la 
plataforma de participació: https://participacio.riudellots.cat/ 
 

8. Calendari (quant de temps durà el procés?) 
 
Nom de l’activitat Descripció calendari 
Definició procés (etapa 0) Definició, validació i 

constitució de la comissió 
del procés 

Novembre 2019 

Campanya informativa 
(etapa 1) 

Taller i xerrades per 
difondre el procés de 
participació 

Desembre 2019 

Recollida de propostes 
(etapa 2) 

Ciutadania i empreses 
poden presentar les 
propostes 

Gener- Febrer 2020 

Avaluació de propostes 
(etapa 3) 

La Comissió tècnica avalua 
les propostes 

Març 2020 

Reunió informativa (etapa 
4) 

La Comissió informa de les 
propostes finalistes  

Abril 2020 

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

Abril 2020 

Propostes guanyadores 
(etapa 6) 

Publicació de les propostes 
escollides 

Maig 2020 

Avaluació del procés (etapa 
7) 

Qüestionari d’avaluació del 
procés participatiu 

Juny- juliol 2020 

 
9. Pressupost (quant costarà?) 

 
Sistema software (entrades propostes i 
consulta telemàtica) 

5.000,00€ 

Serveis tècnics de participació i difusió del 
projecte (Díptics, cartells, etc.) 

5.383,00€ 

TOTAL PROJECTE 10.383,00€ 
 
 
 

10. Seguiment i avaluació (com ho faré per avaluar?) 
 
Per que la el seguiment de procés en l’etapa 6, es publicaran les propostes escollides i es 
comunicarà a les persones impulsores del projecte que la seva proposta ha estat 
escollida per ésser executada. A partir d’aquests moments els serveis tècnics municipals 
iniciaran tots els tràmits pertinents per la seva realització. 
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Les propostes guanyadores es publicitaran a la web i a les xarxes socials, i es farà arribar 
un comunicat en paper a totes les cases i empreses del municipi. 
 
Pel que fa a l’avaluació, hi haurà una comissió que farà el seguiment del projecte. 
Aquesta comissió tindrà en compte els següents indicadors d’avaluació: 
 
- % de participació 
- número de xerrades i taller informatius 
-número d'entitats municipals que participin activament en el procés. 
-número de propostes presentades 
-número de propostes que es podran votar 
-número enquestes contestades d'avaluació final 
 
En finalitzar el procés participatiu es facilitarà un qüestionari d’avaluació del procés a tots 
i totes les participants per tal de millorar de cara a futures edicions, i s'aplicaran les 
mesures correctores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riudellots de la Selva, 30 d’abril de 2019 
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