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1. PRESENTACIÓ  
 

 

L’encàrrec 

 

L’Ajuntament ha tingut  un suport extern pel disseny i dinamització dels pres-

supostos participatius de Vilafant 2020-2021. 

 

La proposta fou encarregada a la consultoria Neòpolis i consistia en el disseny 

del procés, la creació de l’estructura orgànica del mateix, la dinamització dels 

espais participatius, l’assessorament en matèria de comunicació, 

l’acompanyament en el treball transversal intern de valoració dels 

resultats/propostes obtingudes, així com en l’anàlisi dels resultats que vam 

obtenir en cada una de les fases del procés i l’ampli que permetre informar, 

enviar propostes i votar de forma virtual. 

 

 

Els pressupostos participatius 

 

Els pressupostos participatius són una eina de democràcia deliberativa i 

directa pensada per implicar de forma activa a la ciutadania en la gestió de la 

cosa pública, mitjançat la definició de propostes concretes de millora del municipi 

per tal que aquestes puguin ser incorporades directament en el pressupost 

municipal. 

 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Vilafant, mitjançant aquest procés de 

participació ciutadana, vol garantir el dret dels ciutadans d’estar informats, ser 

consultats i prendre part en una política púbica de caràcter econòmic que 

determinarà una part de pressupost part d’inversions dels anys 2020 i 2021. 

 
 

2. OBJECTIUS 
 

• Apropar i fer partícip a la ciutadania de Vilafant en la gestió de la cosa 

pública vinculada al procés d’elaboració dels pressupostos.  

• Garantir el dret dels veïns i veïnes a ser informats, consultats i a prendre 

part en l‘elaboració dels pressupostos.  

• Incorporar l’opinió de la ciutadania en la definició de propostes concretes 

capaces de solucionar necessitats d’àmbit local.  

• Fer un exercici de pedagogia i corresponsabilitat ciutadana respecte el 

que significa participar de forma deliberativa en els assumptes públics.  
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• Promoure la visió col·lectiva de poble per sobre dels discursos de caràcter 

particular.  

• Incentivar formes de treball transversal a nivell intern per sobre de les 

lògiques sectorials. 

• Generar intel·ligència col·lectiva en la definició de la principal política 

pública en matèria econòmica del municipi.  

• Fer un exercici de transparència pro actiu en matèria pressupostària.  

• Crear sinèrgies socials per tal d’augmentar el sentiment de pertinença i 

identitat local. 
 

3. PROPOSTA METODOLÒGICA 
 

Amb l’objectiu de garantir un procés inclusiu, participatiu i transversal amb 

garanties proposem vehicular-lo a través de la següent estructura orgànica: 

 

Estructura orgànica 

 

• NUCLI DINAMITZADOR (ND): Més que un òrgan, el Nucli Dinamitzador 
s’ha d’entendre com un equip de treball format pels referents tècnics de 
Neòpolis, i els interlocutors tècnics de l’Ajuntament de Vilafant 
(concretament, els tècnics de Serveis a les Persones - Participació i de 
Comunicació). 

 
Es tracta d’evitar la preparació d’un procés “des de fora”, i de comptar amb 
els referents interns encarregats de liderar la iniciativa amb l’objectiu de 
facilitar les tasques que cal dinamitzar durant l’encàrrec, de generar un 
feedback constant i permanent i, sobretot, de vetllar per una promoció 
efectiva i meditada de la participació de la ciutadania en les diferents fases 
del procés. 

 
 

• COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL (CI): S’ha d’entendre com un 
equip de treball transversal i multidisciplinari format pels referents tècnics 
del Nucli dinamitzador, i els interlocutors polítics i tècnics de les diferents 
àrees de l’ajuntament. 
 
L’elaboració dels Pressupostos Participatius 2020-2021 de Vilafant 
transcendeix les dinàmiques de treball de les diferents àrees sectorials de 
la corporació local, de tal manera que esdevé fonamental comptar amb un 
espai político-tècnic interdepartamental liderat políticament per 
l’alcalde/ssa (i/o altres regidors/es si es considera adient) que garanteixi 
una resposta rigorosa a les propostes ciutadanes que sorgeixen del 
procés. 
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La CI també servirà per avaluar la viabilitat política i tècnica de les 
propostes que es recullin i deliberin durant el procés, així com per 
pressupostar les que superin els diferents filtres previstos durant el 
(acceptació política - viabilitat tècnica – priorització ciutadana). 

 
 

• COMISSIÓ POLÍTICA (CI): Òrgan polític format per un representant de 
cadascun dels grups municipals que formen part del Ple de l’ajuntament, 
que exercirà funcions de pedagogia, seguiment i informació respecte el 
procés. 

 
 

• ESPAI CIUTADÀ (Sessions informatives i tallers participatius): Espai 

obert a tota la ciutadania (membres del teixit associatiu i, especialment, 

persones a títol individual) que servirà per informar de les diferents fases 

del procés, fer un seguiment del seu desenvolupament, resultats i 

metodologia així com per promoure espais de debat, creativitat 

compartida i generació d’intel·ligència col·lectiva. 
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4. LES 6 FASES 
 

A novembre del 2020 estem en plena fase 4, la de la votació (es poden votar les 

12 propostes prioritzades per la ciutadania del 5 al 30 de novembre) tant per 

internet com presencialment amb urnes.  

4.1- FASE 0 – Disseny, organització repartiment de tasques internes... 

 

El setembre del 2019 s’inicien les labors organitzatives amb la consultora Nòpolis 

i el seu politòleg de capçalera Gerard Quiñones. Mitjançant la coordinació 

Interdepartamental entre els departaments de Cultura i Comunicació, juntament 

amb el representant de Neópolis es constitueix el nucli dinamitzador (ND). 

S’estableix la programació (orientativa i variable) de les diferents etapes dels 

Pressupostos Participatius.  

També es defineixen barems pel cribratge de propostes: 

• Han de ser competència municipal 

• Han de ser una inversió 

• No poden superar els 50.000€ 

• 100.000€ de pressupost total  

Es defineix un full de ruta de la divulgació de la Fase-1 (recollida de propostes), 

marcant els terminis de presentació ciutadana de propostes del 25 de novembre 

al 16 de desembre del 2019. Amb un Taller informatiu/recollida de propostes, 

fixat pel 28 de novembre.  

En aquesta FASE 0, des de l’ajuntament es creen els diferents materials 

divulgatius, centrats en el mitja de les Xarxes Socials (XS a partir d’ara) i també 

el tríptic informatiu que també conté l’apartat d’exposició de proposta. Aquest 

darrer es va repartir entre els domicilis i els punt públics d’interès. 

4.2– FASE 1 – Recollida de Propostes 

 

Període establert del 25 de novembre al 16 de desembre del 2019. Durant aquest 

termini els ciutadans van dipositar un total de 111 propostes mitjançant les 

2 vies possibles, la telemàtica (a través d’internet) i la convencional, mitjançant 

2 urnes situades a l’Ajuntament i al Pavelló Municipal.  

Al cap de 3 dies d’haver iniciat el període d’entrada de propostes, el 28 de 

novembre del 2019, va tenir lloc el primer taller / recollida de propostes, un 

Espai Ciutadà, on es van explicar els procediment i les especificacions, les 

diferents fases dels Processos Participatius, on també a base d’exemple es van 

recollir les primeres 15 propostes ciutadanes (Per material gràfic d’aquesta fase 

consulteu l’apartat d’annexos) 



Memòria Pressupostos Participatius 2020-21 – novembre 2020 

7 

 

 

 

4.3- FASE 2 – Validació Tècnica 

 

Les 111 propostes recollides van passar un cribratge tècnic per estudiar la seva 

viabilitat. Els encarregats de dur a terme aquesta filtració foren el ND, juntament 

amb la Comissió Interdepartamental (CI) i l’Alcaldessa en representació de la 

Comissió Política (CP). La reunió celebrada el 19 de febrer del 2020 va concloure 

que de les 111 propostes rebudes, 55 no complien amb els barems dels 

pressupostos participatius, 49 van ser vàlides i 7 ja estaven previstes per 

projectes pendents de dur-se a terme (Per material gràfic d’aquesta fase consulteu 

l’apartat d’annexos) 

4.4- FASE 3 – Priorització de Propostes 

 

Malgrat els inconvenients causats per la pandèmia global de la COVID-19. Les 

49 propostes vàlides es van poder prioritzar en un taller ciutadà que va tenir lloc 

el 28 de maig del 2020, respectant les distàncies, les mesures d’higiene 

imposades pel context global. 

La dinàmica del taller, dividia els assistents en grups de 4-5 persones, les 49 

propostes es van dividir en blocs temàtics i les propostes similars es van agrupar 

en una de sola que incloïa els aspectes característics de cadascuna. Els grups 

temàtics foren els següents: 

• MOBILITAT, ACCESSIBILITAT, PARCS, PLACES, ZONES 
VERDES, ESPAIS NATURALS I LLOCS D’ESTADA I DE 
TROBADA SOCIAL  

• ENLLUMENAT, CARRERS, CAMINS I EQUIPAMENTS 

PÚBLICS 

• SERVEIS, MASCOTES I PROPOSTES DE CARÀCTER 

CULTURAL I ECONÒMIC 

 

Cada grup va debatre les propostes i les va votar per cada bloc temàtic, atorgant 

una puntuació a cada proposta. Un cop recollides les puntuacions les propostes 

van quedar ordenades matemàticament, deixant a les 12 propostes finalistes: 

• TRES MINI-DEIXALLERIES 

• MILLORA DEL PARC INFANTIL DE LA PLAÇA ATLÀNTIDA 

• EQUIPS AUDIOVISUALS PER ALS CENTRES CÍVICS 

• EQUIP DE SO PORTATIL 

• MILLORA DELS CAMINS DEL MANOL 

• IL·LUMINACIÓ LED AL CAMP DE FUTBOL 
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• NOU MOBILIARI PÚBLIC AL PARC DE DAVANT DE MIFAS 

• CALDERA AL PAVELLÓ 

• CARROSSES NOVES PER A LA CAVALCADA 

• MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ INFORMATIVA DE CAMINS 

• NOVES CADIRES ALS CASALS D’AVIS 

• ABEURADOR PER A GOSSOS 

Un cop escollides les 12 propostes finalistes, els equips dels departaments 

d’urbanisme, medi ambient i cultura, es van repartir els projectes per elaborar 

una memòria econòmica per quantificar els projectes i donar tota la informació i 

de la manera més precisa a la ciutadana per l’etapa de votació (Per material gràfic 

d’aquesta fase consulteu l’apartat d’annexos) 

4.5 – FASE 4 – Votació 

 

Les 12 propostes prioritzades i pressupostades es sotmeten a votació del 

5 al 30 de novembre del 2020. La població de Vilafant major de 16 anys pot 

votar fins a 3 propostes. Per fer-ho ho poden fer mitjançant la plataforma digital 

(pressupostoso.participatius.vilafant.cat) o bé dipositant la seva votació a una de 

les 2 urnes disponibles, a l’ajuntament i al pavelló municipal (que en iniciar el 

perídoe de votació romania tancat per les mesures contra la covid19).  

Prèvia votació cada casa de vilafant ha rebut el tríptic de votació amb tota la 

informació per votar digitalment, la possibilitat de votar físicament i dipositar el 

vot a les urnes esmentades (Per material gràfic d’aquesta fase consulteu l’apartat 

d’annexos). 

 

Francesc Jiménez Martín 

Tècnic de Serveis a les Persones 

Datat i signat electrònicament 
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5. ANNEXOS  
 

5.1- Annex apartat 4.2  

 

 
Tríptic recollida de propostes 
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Difusió  a xarxes socials 

 
Assistents del taller informatiu 28/11/2019 
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- Annex apartat 4.3 

 

- Annex apartat 4.4  

 

Difusió XS, del Taller de Priorització 
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Anunci dels resultats 
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Resultats del taller de priorització 
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