
MEMÒRIA EXECUCIÓ PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 2021” 

 

Nom del projecte 

Pressupostos participatius de Sant Joan de les Abadesses 2021  

 

Objectiu 

Que la ciutadania s´impliqui en la gestió pública i el bé col.lectiu a través d´un procés clar i 

entenedor i que l´Ajuntament detecti les necessitats i inquietuds dels veïns i veïnes.  

 

Els resultats que s´espera obtenir d´aquest procés són:  

 Apropar i fer partícip a la ciutadania organitzada i no organitzada del poble en la 

gestió de la cosa pública vinculada al procés d’elaboració dels pressupostos. 

 Garantir el dret dels ciutadans a ser informats, ser consultats i a prendre part en 

l‘elaboració dels pressupostos. 

 Incorporar l’opinió dels ciutadans en la definició de propostes concretes capaces 

d’abordar necessitats d’àmbit local. 

 Fer un exercici de pedagogia i corresponsabilitat ciutadana respecte el que significa 

participar de forma deliberativa en els assumptes públics. 

 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 proactiu en matèria pressupostària.  

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

local. 

 

Descripció 

Els pressupostos participatius són una eina de democràcia deliberativa 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 Sant Joan de les Abadesses, 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 part de les inversions 

del 2021. Tenint en compte que no existeixen al municipi precedents en un procés de 

Pressupostos Participatius amb l’estructura i característiques que plantegem a través d’aquesta 

proposta, es considera que el procés ha d’esdevenir una prova pilot que permeti assentar les 

bases del projecte de forma sòlida, i començar a caminar cap a una altra manera de fer política 

capaç de generar intel·ligència, sinèrgies socials, i augmentar la transparència i la confiança 

entre governants i governats.  

 

Metodologia 

 

Fase 1: Disseny, pedagogia, seducció i informació prèvia  

En aquesta fase s´ha consensuat el disseny i la metodologia del procés i s´ha definit la campanya 

de comunicació. 

S´ha realitzat una sessió informativa a tot el personal de l´Ajuntament per tal d´explicar-los el 

model dels pressupostos participatius i per implicar-los en el desenvolupament de tot el procés.  

També s´ha realitzar una sessió informativa a nivell polític amb tots els regidors i regidores de la 

Corporació, per a donar a conèixer el procés i les seves característiques.  

I finalment s´ha dut a terme una sessió informativa a la ciutadania per tal d´informar-los sobre 

el procés, les seves fases i la metodologia.  

 

Fase 2: Recull de propostes via web i butlleta casa per casa 

S´ha començat el procés donant la oportunitat a la ciutadania de presentar les seves propostes 

mitjançant l’habilitació d’un espai virtual a la pàgina web de l´Ajuntament i el disseny d’una 

butlleta de propostes que s´ha repartit a totes les llars i que han pogut dipositar a les urnes que 

s´han situat a l´Ajuntament, a l´Oficina de turisme i al Centre cívic del municipi.  Concretament 

la ciutadania ha pogut presentar les seves propostes del 7 al 29 de novembre de 2020, ambdós 

inclosos. 

Aquesta fase ha conclòs amb la redacció d´un document amb totes les propostes rebudes amb 

una fitxa personalitzada i descriptiva per a cada proposta. En total s´han rebut 144 propostes.  

 



Fase 3: Primer filtratge intern de les propostes rebudes 

S´han analitzat cadascuna de les propostes rebudes i s´han classificat en categories (vàlides, no 

vàlides i ja previstes). 

 

Fase 4: Jornada deliberativa/taller participatiu per prioritzar les propostes rebudes que han 

passat el primer filtre de manera deliberativa 

En aquesta fase s´ha dut a terme una jornada participativa amb la ciutadania per tal de fer un 

exercici de priorització de les propostes rebudes que hagin passat el filtre de la fase anterior 

(propostes vàlides). Concretament aquest taller de priorització s´ha realitzat el dia 13 de març 

de 2021.  

 

Fase 5: Treball intern per determinar el pressupost de les propostes prioritzades 

En aquesta fase s´han pressupostat les propostes que hagin estat prioritzades a la jornada/taller 

de deliberació.  

 

Fase 6. Votació final i retorn  

En la darrera fase s´han dut a terme les votacions a les propostes prioritzades a la jornada 

participativa i que han passat tots els filtres.  Durant el període comprès entre el 28 d´abril i el 

19 de maig de 2021 podien votar en línia o de forma física, totes les persones majors de 16 anys 

empadronades a Sant Joan de les Abadesses.  

Per votar electrònicament s´ha creat un aplicatiu web a mida. 

La votació presencial física s´ha fet a través d´una butlleta amb les propostes finalistes que s han 

dipositat a les urnes ubicades a l´Ajuntament i a l´Oficina de turisme.  

 

Recursos 
 

Per dur a terme el disseny i la dinamització de tot aquest procés, hem comptat amb el suport 

extern de l´empresa Neòpolis consultoria sociopolítica, SL, amb CIF número B17678194.  

 

Comunicació 

 

L’esquema de comunicació aplicat és aquest: 

 



1. Acció de comunicació interna. Els càrrecs polítics i les persones que atenen al públic han 

conegut en primer lloc tota la informació del procés. Era necessari que la informació que 

es transmetés a la població fos acurada i homogènia. D’altra banda, es necessitava la 

implicació personal dels regidors i regidores per animar la població a votar.  

2. Creació del material digital i en paper de difusió. S´ha creat una imatge i logotip, una 

pàgina web amb tota la informació del procés, imatges per a xarxes socials i per a 

compartir amb aplicacions de missatgeria, tríptics i cartells. La participació en línia 

facilita la feina interna, però també es va creure necessari oferir el suport paper per a 

les persones que es troben més còmodes omplint una butlleta.  

3. Inici de l’acció comunicativa per a recollir propostes. S´ha fet una pàgina web i un vídeo 

on s’expliquen els límits i característiques que han de tenir les propostes. S´han 

presentat  els canals per poder participar i els terminis. Quan es va acabar el termini de 

votació es va comunicar el nombre de propostes rebudes i es va explicar el següent pas 

del procés. En els formularis es demanava un correu i l’autorització per poder enviar 

comunicació relacionada amb aquest procés. 

4. Explicació de les propostes acceptades o rebutjades. Un cop acabada la verificació de 

les propostes, s´ha explicat les que s’han rebut, les que han estat acceptades, les que no 

han estat acceptades, i el perquè. Aquesta informació es va concentrar a la web, en un 

“site” creat especialment. S’hi dirigia a través de les xarxes socials i mitjans de 

comunicació, però també es va enviar la informació a través dels correus rebuts. 

5. Anunci del taller de priorització. S´ha fet una explicació senzilla i breu de com calia 

prioritzar i descartar les propostes per tal que n’arribessin entre 10 i 15 a la fase final, i 

que es va tornar a demanar la participació ciutadana per fer-ho.  

6. Fase final de votació. S´ha assenyalat  que era el moment definitiu i s´ha intentat captar 

el màxim de gent possible, fins i tot que no hagués participat en les altres fases. S´ha 

insistit durant tot aquesta última fase, regularment, i ha conclòs amb l’anunci de la 

proposta guanyadora. 

7. Seguiment. La comunicació encara no ha acabat perquè caldrà seguir informant de cada 

pas que es faci després de conèixer la proposta guanyadora. Aquesta acció comunicativa 

és important perquè es vegi que es materialitza la proposta i per assegurar-nos una 

fidelització als pressupostos participatius per a pròximes edicions. 

 

 

 



 

Calendari 

 MES 1 

Novembre 

2020 

MES 2 

Desembre 

2020 

MES 3 

Gener 

2021 

MES 4 

Febrer 

2021 

MES 5 

Març 

2021 

MES 6 

Abril 

2021 

MES 7 

Maig 

2021 

Fase 1        

Fase 2        

Fase 3        

Fase 4        

Fase 5        

Fase 6        

 

Pressupost 

 

FASES 

 

 

PRESSUPOST 

 

1.- Disseny, pedagogia, informació i seducció 

 

500 € 

 

2.- Difusió i recull de propostes ciutadanes  

(cost disseny i creació microsite específic inclòs) 

 

2.550 € 

 

Fase 3: Primer filtratge intern de les propostes rebudes 

 

1.100 € 

 

Fase 4: Jornada deliberativa 

 

800 € 

 

Fase 5: Treball intern per pressupostar projectes prioritzats 

 

250 € 

 



Fase 6: Votació final i retorn 
2.650 € 

 

KM + Dietes + Material fungible 
400 € 

 

 
TOTAL 

8.250 € 

 

TOTAL + 21% (1.732,50 €) d’IVA  

 

9.982,50 € 

 

Seguiament i avaluació 

Mitjançant la pàgina web de l´Ajuntament s´ha fet pública la proposta guanyadora, la qual 

s´executarà al llarg del segon semestre de 2021.  Es tracta de la millora de la palanca de la Batllia 

que des de fa uns anys està tancada al públic perquè no compleix amb l´estat i les mesures de 

seguretat necessàries.  Les actuacions que s´hauran de fer en aquesta palanca són la substitució 

dels taulons, les guies travesseres, la col.locació de cables d´acer trenat i de nous tensors i un 

mallat de seguretat en paviment i baranes que tindran un cost total de 39.000 euros.  

Aquest projecte ha rebut un total de 280 vots ( un 61,3% de les persones l´han escollit), mentre 

que la segona proposta més votada ha estat la millora de la seguretat del parc infantil de l´Abadia 

amb un total de 149 vots (un 32,6% dels vots) i la tercera ha estat la supressió de barreres 

arquitectòniques al recorregut de la Plaça Major al Consultori Local, amb un total de 122 vots ( 

un 26,7% dels vots). 

En total han votat 457 veïns i veïnes del municipi que representen més del 16% del cens i que 

han emès 1.203 vots.  Aquest índex registrat és més del doble de la mitjana d´un municipi amb 

una població similar a Catalunya segons l´estudi sobre processos participatius publicat l´any 

2019 per la consultora Neòpolis que va analitzar prop de 100 processos.  

 

Eines de comunicació utilitzades en aquest procés 

1.- Youtube:  

S´ha fet un vídeo inicial explicant tot el procés: 

https://youtu.be/umynb5KrRcI 

https://youtu.be/umynb5KrRcI


 

 

2.- Emissora municipal:   

La Veu de Sant Joan. Es varen emetre anuncis regulars i es varen fer dues entrevistes, una inicial, 

i una altra quan s’havien filtrat les propostes. 

 

 

3.- Facebook i Instagram:  

Diversos posts i stories per a cada fase: 



 

 

 

Es varen fer anuncis de pagament a les xarxes socials. Tenint una dimensió petita, amb poc 

pressupost hi va haver bon retorn. 

 

4.- Revista municipal:  

De periodicitat bianual, s'hi publiquen diversos articles i reportatges i es reparteix a tots els 

empadronats al poble. S’ha explicat la iniciativa i els resultats. 

 

5.- Pàgina web:  

 

 



Es va crear un “site” exclusiu per als pressupostos i també es varen penjar notícies i bàners a la 

portada. 

 

Sant Joan de les Abadesses, 3 de juny de 2021.  

 

 


