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Objectius assolits 

 

Metodologia i fases del procés 

 

1a fase 

El procés va arrencar amb la constitució de la Comissió de Coordinació, el grup de treball que va liderar 

tot el projecte. Va estar format per:  l’alcaldessa, un representant de l’empresa consultora externa i la 

tècnica de l’Ajuntament assignada com a referent en temes de participació. La seva primera tasca va 

consistir en l’aprovació del document de bases del Pressupost Participatiu, que recollí les regles del joc, 

és a dir, l'estructura del procés, els espais de participació previstos i els requisits que han de complir les 

propostes per ser elegibles (viabilitat tècnica, legalitat...).  

 

2a fase 

Un cop aprovades les bases del procés, es va iniciar la campanya comunicativa i de difusió inicial. A fi 

d’assolir un índex de participació satisfactori, es va fer ús de tots els canals de què disposa l’Ajuntament: 

web municipal, xarxes socials municipals, cartellera, butlletí d’informació municipal. A banda dels canals 

tradicionals de l’Ajuntament, també es van dur a terme accions comunicatives complementàries que van 

ajudar a reforçar la campanya divulgativa: 

 
 

3a fase 

En aquesta fase els veïns i veïnes van fer arribar a l'Ajuntament les propostes candidates a formar part 

del procés i, per tant, susceptibles de ser incloses en la votació final. En total es van recollir fins a 51 

propostes a través dels 2 canals habilitats a tal efecte:   

 

4a fase 

Es va formar una Comissió Tècnica, amb presència dels tècnics de l'Ajuntament de les àrees d'Urbanisme 

i Via Pública, que dugué a terme un filtrat de totes les propostes recollides, descartant aquelles que no 

 Captació de demandes ciutadanes per a la posterior implementació de polítiques públiques 

que donin una resposta adequada a les necessitats  de la població. 

 Foment de l'esperit participatiu dels ribatans i ribatanes. 

 Impuls de la deliberació ciutadana a través d'un procés inclusiu adreçat a tota la població.  

 Producció d’un tríptic informatiu i repartiment a totes les cases del municipi.  

 Organització d’una roda de premsa de presentació del procés. Atesa la situació sanitària, 

l’acte es va emetre en streaming i es va poder seguir per Facebook Live.  

 Creació i posada en marxa d’una pàgina web específica: decideixribes.cat.  

 web www.decideixribes.cat 

 butlletes de paper. Estaven incloses en el tríptic informatiu enviat a totes les cases. Un cop 

emplenades les butlletes, els veïns i veïnes podien dipositar-les en les bústies habilitades 

de forma expressa en diferents  espais municipals 



 

  

 

  

complien amb algun dels requisits i quantificant el cost aproximat de les informades favorablement. 

Totes les propostes que van passar el filtrat van ser agrupades en un document de propostes vàlides 

que es va publicar al web decideixribes.cat. Així mateix, es va publicar un llistat amb els projectes 

descartats per la Comissió Tècnica i la raó per la qual no podien formar part de la votació final (viabilitat 

tècnica, cost...). En total van ser considerades vàlides un total de 19 propostes ciutadanes. 

 

5a fase 

En aquesta fase s’havia de celebrar la sessió participativa per debatre i seleccionar els projectes i 

iniciatives a sotmetre finalment a votació. Atès que el nº de total de propostes vàlides va ser inferior a 

20, la Comissió de Coordinació va prendre la decisió de passar a votació totes les propostes vàlides i 

anul·lar la sessió.  
 

6a fase 

Campanya explicativa i de difusió de les propostes finalistes. Es va fer ús dels canals habituals de 

l’Ajuntament -web municipal, xarxes socials, butlletí d’informació municipal, cartelleria- i també del 

propi web del procés (decideixribes.cat).  En el cas de les xarxes socials municipals, es va llençar una 

campanya de pagament (contingut patrocinat).  

 

7a fase 

Votació popular. Totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi van tenir l'oportunitat 

de votar fins a 3 opcions de les propostes finalistes. Atesa la situació sanitària, la comissió de Coordinació 

va optar per centralitzar la votació únicament a través del web decidimribes.cat. La identificació del 

votant es va fer mitjançant el nº de DNI i la data de naixement.  

 

8a fase 

En finalitzar la votació es va fer el recompte dels vots per determinar les proposta/es guanyadora/es. La 

guanyadora va ser una única proposta. Un cop finalitzat el recompte, es va procedir a fer el retorn de 

resultats, en què novament es va fer ús de tots els canals de l’Ajuntament i del recolzament dels mitjans 

de la comarca.  

 

Recursos i pressupost 

El pressupost total destinat al projecte va ser de 6.691,3€ (iva inclòs), incloent el disseny i producció de 

tots els materials utilitzats per a la correcta difusió de totes les fases. Per al desenvolupament del 

projecte es va comptar amb el suport d’una consultora externa, que va assumir la realització de les 

següents tasques: coordinació del projecte, impuls de totes les fases, disseny i producció dels materials 

divulgatius inicials -fulletó de presentació-, programació i manteniment del web decidimribes.cat, 

activació de la votació electrònica -amb càrrega de la base dades del padró municipal-, extracció dels 

resultats finals de la votació, redacció de notes de premsa, etc. 

 

Calendari 

El projecte va arrencar el 28 de setembre de 2020 amb la publicació de les primeres notícies sobre el 

procés i es va estendre fins al 3 de maig de 2021, data en què es va publicar la darrera notícia explicativa 

dels resultats de la votació final.  



 

  

 

  

Comunicació del projecte 

Totes les fases van ser degudament explicades a través de tots els canals de què disposa l’Ajuntament 

(web municipal, xarxes socials i butlletí municipal). A més, es va editar un fulletó específic a l’inici del 

procés, es va organitzar un acte/roda de premsa de presentació del procés (virtual) i es va dur a terme 

una intensa tasca d’enviament de notes de premsa als mitjans de comunicació, que es van anar fent ressò 

de tots els avenços. Val la pena destacar i agrair de forma especial el seguiment de Televisió del Ripollès, 

que va il·lustrar els moments més importants del procés mitjançant petits reportatges audiovisuals. Tot 

seguit s’adjunten algunes mostres dels impactes i materials comunicatius generats. 

 

Tríptic 

 

 

 

Mitjans de comunicació 

 https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/34219/ribes-freser-inicia-votacio-dels-seus-

primers-pressupostos-participatius 

 https://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1874858-una-cinquantena-de-

propostes-als-pressupostos-participatius-de-ribes.html 

 https://www.ripollesdigital.cat/noticia/136157/recta-final-dels-pressupostos-participatius-de-

ribes-de-freser 

 https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/34315/pressupostos-participatius-ribes-aposten-

fomentar-afluencia-visitants 

https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/34219/ribes-freser-inicia-votacio-dels-seus-primers-pressupostos-participatius
https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/34219/ribes-freser-inicia-votacio-dels-seus-primers-pressupostos-participatius
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1874858-una-cinquantena-de-propostes-als-pressupostos-participatius-de-ribes.html
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1874858-una-cinquantena-de-propostes-als-pressupostos-participatius-de-ribes.html
https://www.ripollesdigital.cat/noticia/136157/recta-final-dels-pressupostos-participatius-de-ribes-de-freser
https://www.ripollesdigital.cat/noticia/136157/recta-final-dels-pressupostos-participatius-de-ribes-de-freser
https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/34315/pressupostos-participatius-ribes-aposten-fomentar-afluencia-visitants
https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/34315/pressupostos-participatius-ribes-aposten-fomentar-afluencia-visitants


 

  

 

  

 http://www.ajribesdefreser.cat/promocio-variable/comenca-la-votacio-dels-pressupostos-

participatius-de-ribes-de-freser/ 

 http://www.ajribesdefreser.cat/promocio-variable/arrenquen-els-primers-pressupostos-

participatius-de-ribes-de-freser/ 

 https://www.ripollesdigital.cat/video/8863/els-primers-pressupostos-participatius-de-ribes-de-

freser-afronten-la-recta-final 

 https://www.ripollesdigital.cat/video/7991/primers-pressupostos-participatius-de-ribes-de-

freser 

 https://www.ripollesdigital.cat/video/9055/un-aparcament-dautocaravanes-es-la-proposta-

mes-votada-als-pressupostos-participatius-de-r 

 

Xarxes socials 

Es va fer un seguiment intens de tot el procés a les xarxes socials de l’Ajuntament. Les publicacions 

ordinàries van veure’s reforçades amb la realització de campanyes de pagament (continguts 

promocionats). A més, l’acte de presentació del procés es va emetre en streaming a través de Facebook 

Live. Per veure la presentació es pot clicar en aquest enllaç.  

 

Web decidimribes.cat 

 

 

http://www.ajribesdefreser.cat/promocio-variable/comenca-la-votacio-dels-pressupostos-participatius-de-ribes-de-freser/
http://www.ajribesdefreser.cat/promocio-variable/comenca-la-votacio-dels-pressupostos-participatius-de-ribes-de-freser/
http://www.ajribesdefreser.cat/promocio-variable/arrenquen-els-primers-pressupostos-participatius-de-ribes-de-freser/
http://www.ajribesdefreser.cat/promocio-variable/arrenquen-els-primers-pressupostos-participatius-de-ribes-de-freser/
https://www.ripollesdigital.cat/video/8863/els-primers-pressupostos-participatius-de-ribes-de-freser-afronten-la-recta-final
https://www.ripollesdigital.cat/video/8863/els-primers-pressupostos-participatius-de-ribes-de-freser-afronten-la-recta-final
https://www.ripollesdigital.cat/video/7991/primers-pressupostos-participatius-de-ribes-de-freser
https://www.ripollesdigital.cat/video/7991/primers-pressupostos-participatius-de-ribes-de-freser
https://www.ripollesdigital.cat/video/9055/un-aparcament-dautocaravanes-es-la-proposta-mes-votada-als-pressupostos-participatius-de-r
https://www.ripollesdigital.cat/video/9055/un-aparcament-dautocaravanes-es-la-proposta-mes-votada-als-pressupostos-participatius-de-r
https://www.facebook.com/watch/live/?v=766612800847734&ref=watch_permalink


 

  

 

  

 

 

 

Acte de presentació  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaluació, seguiment i retorn de resultats 

Totes les fases i avenços del projecte van ser degudament anunciats i explicats per mitjà de notes de 

premsa, publicacions a les xarxes socials i publicacions al web de l’Ajuntament (enllaços ja plasmats en 

l’anterior apartat. Pel que fa al retorn de resultats, es va fer igualment a través dels canals comunicatius 

habituals del consistori. Des de l’Ajuntament es valora en positiu aquesta primera experiència de 

Pressupostos Participatius. Amb una participació en la votació del 8,3% de les persones amb dret a vot, 

i més d’una cinquantena de propostes recollides, es considera que la iniciativa ha estat satisfactòria, més 

encara si tenim en compte que es va desenvolupar en un context de pandèmia i crisi sanitària. Per tot 

plegat, la voluntat de l’Ajuntament és repetir aquesta experiència enguany si es compta amb els recursos 

necessaris. 

  


