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Memòria d’execució del projecte de Foment de Participació 
ciutadana de l’Ajuntament de Sant Gregori 2020/2021 

 
1.Nom. Projecte de foment de la Participació ciutadana a Sant Gregori 
2020/2021 

2.Objectiu. Involucrar els veïns en les decisions de la política municipal. 

3.Descripció:Mitjançant una plataforma de participació ciutadana,  
l’Ajuntament ha pogut difondre entre la població diversos projectes a 
desenvolupar en el territori durant l’any 2020. La ciutadania mitjançant aquesta 
plataforma ha pogut presentar idees i a posteriori votar les propostes més 
interessants per a cada acció.  
Aquest 2020 els projectes de participació ciutadana que s’han desenvolupat a 
través de la plataforma han estat: 

 
• Pressupostos participatius. Participació ciutadana per seleccionar 

projectes d’inversió per incloure en el pressupost municipal 

• Participació ciutadana per definir el projecte a desenvolupar en 
l’equipament públic El Sindicat 

• Consulta ciutadana: 
o Sobre l’horari d’obertura de la biblioteca 
o Sobre projectes i accions prioritaris al municipi 

 
4. Metodologia 

 
Les fases del procès de participació engloba les següents: 
 
Fase 1: presentació del motiu de la participació ciutadana per part de 
l'ajuntament. 
Fase 2: presentació d'idees de projectes viables per part de la ciutadania.  
Fase 3: valoració projectes presentats i selecció dels que passen a votació. 
Fase 4: votació dels projectes pels ciutadans/es.  
Fase 5: presentació projecte/s seleccionat/s. 

 
5. Recursos 

 
Els recursos principals per al foment de la participació ciutadana ha estat la 
plataforma de participació ciutadana de la web municipal:  
 
http://www.santgregori.cat/ca/ajuntament/participacio-ciutadana  
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En aquest espai es poden hi ha un apartat de presentació de projectes 
participatius del municipi, i la ciutadania a través dels formularis web i de l’eina 
de votació pot presentar propostes i votar aquells projectes que prioritzen.  
 
D’altra banda també es disposa en aquest espai d’altres recursos de participació 
com “digues la teva”, “suggerències”, “adreça’t a l’Ajuntament”. 

 
  

6. Comunicació 
 

L’eina bàsica per a la gestió del procés de participació és la plataforma de 
participació que es troba a la web municipal. La qual s’adapta a diferents 
dispositus.  
Pel que fa a la difusió del procés, l’Ajuntament disposa dins el pla de 
comunicació els següents mitjans: 
� web municipal 
� xarxes socials (twitter, facebook, change.org) 
� aplicació mòbil informacions municipals 
� bustiada i cartelleres del municipi 
� portal transparència 
� ràdio municipal 
� revista 7en1 

 
 
Exemple de difusió a la web: 
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Exemple de difusió en xarxes socials: 
 

 

 

 

 

Resultats de participació al procès participatiu del pressupost municipal: 
Vots totals: 1331 
Número de persones que han votat: 602 
Percentatge de participació: 18,512% 
Cens total: 3252 

 
 
7. Calendari 
 
L’Ajuntament de Sant Gregori per a l’assoliment dels objectius per al foment de la 
participació ciutadana preveu una partida pressupostària dotada per a poder realitzar 
aquestes actuacions: 
 

• Pressupostos participatius:  
 

o Presentació de propostes: de l’1 al 30 de novembre  de 2020 
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o Valoració de propostes, selecció i presentació d’idees seleccionades: fins 
al 30 de desembre de 2020 

o Votació per part de la ciutadania de les propostes seleccionades: del 12 al 
29 de març del 2021 

o Publicació de resultats: Abril de 2021 
 

• Consulta del pressupost participatiu 2020-2021: del 12 al 29 de març de 2021 
 

• Consulta referent al Pla de Reactivació Econòmica: període de Gener a Març 
2021.Qüestionari per a l'elaboració del Pla de Reactivació Econòmica del 
Consell Comarcal del Gironès 
 

• Consulta per escollir projecte solidari 2020. Estat: Ajornada per la pandèmia 
Període: es portarà a terme al llarg de l'any 2021.  Es podran escollir diferents 
projectes de cooperació del FCCD on l'Ajuntament destinarà recursos. 

 
8. CONSEQÜÈNCIES DE LA PANDÈMIA 
 
L’Ajuntament de Sant Gregori realitza un procés de participació on-line, però aquest 
any 2020-2021 a causa de la COVID-19 no es va poder fer un punt de votació en el 
municipi.  
 
9. PRESSUPOST 
 
El pressupost destinat al projecte de foment de participació ciutadana 2020-2021 de 
l’Ajuntament de Sant Gregori ha estat de 30.000€ 
 
 
10. SEGUIMENT I AVALUACIÓ  
 
Tal com es va definir a la memòria, l’equip de seguiment format per l’Alcalde i el tècnic 
corresponent a cada procés de participació ciutadana es van encarregar de comprovar 
el correcte funcionament de la plataforma en cadascun dels processos de participació, i 
en funció del nivell de participació es van adapatar les estratègies de comunicació de 
cada procès per augment la participació de la població.  
 
                                
  

Irene Martinez Sebastian 
Tècnica Ajuntament de Sant Gregori 
 
 

Signat electrònicament 
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