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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR 

MEMÒRIA D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

 

 

1. Nom del procés 

 

Pressupostos Participatius de Sant Miquel de Campmajor 2021. 

 

 

2. Objectiu  

 

Desenvolupar el procés de Pressupostos Participatius al poble amb l’objectiu d’implicar 

els veïns i veïnes en la decisió del destí d’una part del pressupost municipal d’inversions 

(12.000 euros) de l’any 2021. 

 

 

3. Descripció  

 

S’ha co-dissenyat un model de Pressupostos Participatius propi de Sant Miquel de 

Campmajor, obrint diferents espais de participació que han permès als veïns i veïnes 

proposar, debatre sobre les necessitats del poble i decidir el destí d’una part del 

pressupost municipal.  

 

 

4. Metodologia  

 

El procés dels Pressupostos Participatius de Sant Miquel de Campmajor s’ha estructurat 

en quatre fases que es concreten a continuació: 

 

 

F0. Disseny dels Pressupostos Participatius  

 

Aquesta fase tenia com a objectiu dissenyar el model de Pressupostos Participatius de 

Sant Miquel de Campmajor a partir de: 

 

- Presentació a l’equip de govern. L’objectiu era donar a conèixer la metodologia 

dels Pressupostos Participatius. Es van plantejar interrogants (quin import hi 

destinarien? sobre què es podria decidir invertir? qui volem que participi?) i es van 

presentar exemples de processos similars realitzats a micropobles (Mieres, Beuda, 

Susqueda,...) que van ajudar a definir el model de Pressupostos Participatius propi 

de Sant Miquel de Campmajor. 

 

- Redacció de la Guia dels Pressupostos Participatius de Sant Miquel de 

Campmajor. Es redactà un document amb la metodologia del projecte (accions 

previstes, criteris de com han de ser les propostes,...).  
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- Pla de comunicació i material de difusió. Es van definir les accions comunicatives 

dels Pressupostos Participatius i es va dissenyar una imatge de participació 

ciutadana que permetés identificar qualsevol procés o espai de participació 

ciutadana. Material: imatge de participació ciutadana, díptic 1 (informació i butlleta 

per presentar propostes), previsió díptic 2 (informació per la votació i butlleta).  

Es va obrir un espai propi al web de l’Ajuntament on publicar tota la documentació 

relacionada amb el procés participatiu. El Grup de WhatsApp de l’Ajuntament ha 

estat un canal important per informar els veïns i veïnes de les activitats vinculades 

al procés participatiu. 

 

- Consens de la Guia. Abans d’iniciar la fase participativa, es va convocar una 

segona reunió de treball amb l’equip de govern per presentar i consensuar la Guia, 

el pla de treball i el pla de comunicació.  

 

 

Fase 1. Presentació de propostes 

 

L’objectiu d’aquesta fase era fer la presentació pública del projecte i iniciar la recollida 

de propostes. Podien presentar propostes totes les persones amb alguna vinculació al 

poble. 

 

- Presentació pública dels Pressupostos Participatius i tallers d’elaboració de 

propostes. Per incentivar la participació i aconseguir el màxim nombre de propostes 

vàlides, es van organitzar tres sessions telemàtiques de presentació del projecte i 

elaboració de propostes (la situació de pandèmia no va permetre fer les sessions de 

manera presencial, fet que hagués facilitat el debat entre els participants).  

o Reunió amb veïns (11 de desembre a les 19h) 

o Reunió amb mainada (12 de desembre a les 16h) 

o Reunió amb joves (12 de desembre a les 18h) 

 

- Presentació de propostes. Durant el període d’un mes es va obrir la fase de 

presentació de propostes, que es podien presentar mitjançant qüestionari on-line o 

a través d’una butlleta en paper que es podia dipositar a una bústia de l’Ajuntament. 

Les propostes havien de ser d’un import mínim de 2.500 euros (per evitar propostes 

d’import molt reduït amb poc impacte) i d’un màxim de 6.000 euros (per garantir que 

s’executarà més d’una proposta).  

 

33 propostes presentades: 13 presentades en línia, 18 a través dels tallers de 

presentació i elaboració de propostes (majoritàriament sessió amb mainada) i 2 

per butlleta en paper. 4 s’agrupen per similitud = 29 propostes per valorar 

tècnicament i debatre amb la ciutadania.  
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Fase 2. Valoració tècnica i debat ciutadà  

 

L’objectiu era valorar tècnicament les propostes i debatre-les per obtenir un llistat de 

propostes per a votar. 

 

- Tractament i valoració tècnica de les propostes. Les propostes es van ordenar i 

classificar, agrupant-les segons similituds. Es va fer una primera valoració amb 

l’equip de govern a partir dels criteris definits a la Guia Metodològica (21 de gener 

de 2021). Posteriorment, els serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany 

van valorar tècnicament i econòmicament les propostes acceptades.  

 

De les 29 propostes: 11 acceptades i 18 no acceptades (la majoria perquè ja 

existeixen o per no ser viables tècnicament). 

 

- Debat amb el Grup Motor. El dissabte 27 de febrer es va convocar una reunió veïnal 

per  presentar les propostes, debatre-les, redefinir-les i decidir les que anirien a 

votació, un total de 10.   

 

- Valoració tècnica de les propostes (2). Una vegada definides les propostes 

finalistes, es van acabar de perfilar tècnicament i es van publicar al web de 

l’Ajuntament. Es va contactar amb les persones proposants de propostes que 

s’havien modificat per explicar-ne els motius. L’informe de valoració tècnica es va 

publicar al web. 

 

Fase 3. Votació 

 

En aquesta fase podien participar les persones empadronades a Sant Miquel de 

Campmajor majors de 16 anys (que complissin els anys el 2021) i les persones 

registrades al Registre de Participació Ciutadana. Tenint en compte les característiques 

del poble es va considerar oportú obrir un Registre per tal que les persones amb alguna 

vinculació al poble (que hi haguessin nascut, que tinguessin una segona residència) 

poguessin inscriure’s i participar en el projecte.  

 

La votació es va fer durant quinze dies (del 18 de març a l’1 d’abril). Es podia votar 

presencialment dipositant una butlleta a l’Ajuntament. Es podien votar un màxim de tres 

propostes d’un total de deu. El divendres 2 d’abril a les 11h del matí es va fer l’escrutini 

públic de vots a la Plaça de les Escoles i posteriorment es va celebrar una assemblea 

oberta per explicar els resultats.  

 

- Nombre participants a la votació:  57 persones (46 empadronades i 8 inscrites al 

Registre).   

- 26% de participació. Cens: 208 persones empadronades i 8 inscrites al Registre 

de Participació Ciutadana. Total= 216 persones.  
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Fase 4. Execució i seguiment 

 

La darrera fase dels Pressupostos Participatius va consistir en la redacció d’un informe 

de resultats i una sessió d’avaluació amb l’equip de govern i una Comissió de Seguiment 

per avaluar el procés participatiu i planificar l’execució dels projectes escollits.  

Els projectes més votats s’executaran al llarg del 2021.  

 

 

5. Calendari   

 

El procés participatiu ha durat de juliol de 2020 a abril de 2021.  

Fase 0. Disseny dels Pressupostos Participatius. Juliol-Setembre de 2020 

Fase 1. Presentació de propostes. 11 de desembre de 2020 a 11 de gener de 2021 

Fase 2. Valoració tècnica i debat ciutadà. Gener – Febrer 2021 

Fase 3. Votació de les propostes. Del 18 de març a l’1 d’abril de 2021 

Fase 4. Execució i seguiment. 2021 (fora del procés participatiu) 

 

 

6. Pressupost  

 

Consultoria del procés participatiu (inclou disseny i impressió de part del material de 

difusió): 2.860 euros + 600,60 euros en concepte de 21% d’IVA = 3.460,60 euros. 

 

 

7. Seguiment i avaluació  

 

El seguiment del procés participatiu s’ha fet a través de les reunions de l’equip de govern 

que s’ha reunit tres vegades al llarg del procés. Al finalitzar els Pressupostos 

Participatius es va convocar una reunió oberta amb veïns i veïnes per avaluar el procés 

i planificar i fer el seguiment dels projectes escollits en votació (constituint una Comissió 

de Seguiment). 

 

Avaluació per part de l’equip tècnic extern a partir d’indicadors 

 

Coordinació del procés 

La coordinació s’ha fet a través de correu-e i contacte telefònic entre el Regidor de 

Participació Ciutadana i la tècnica de participació externa. Sempre que s’ha considerat 

necessari s’ha implicat l’Alcalde i la Secretària de l’Ajuntament. El seguiment de les 

accions s’ha realitzat a través de les reunions amb equip de govern i les reunions obertes 

amb veïns i veïnes. La coordinació ha estat fluïda i es valora positivament per les 

diferents parts. 

 

Extensió i diversitat de participants 

 

Presentació de propostes 

- 33 propostes presentades. Valoració positiva donades les característiques del poble 

(municipi dispers), la poca tradició en processos participatius d’aquestes 

característiques i el context de pandèmia. 
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- Nombre persones participants en els tallers de propostes: S’ha observat un 

biaix de propostes presentades per la mainada. Els nens i nenes van ser molt actius 

en el taller de propostes i també en la presentació de propostes per formulari (perfil 

de famílies joves implicades en el projecte). Això ha comportat que bona part de les 

propostes tinguin a veure amb la zona de joc i la zona esportiva del poble. Els 

mateixos veïns i veïnes van expressar aquesta realitat en una de les reunions 

obertes i van observar que els pressupostos participatius són una oportunitat per 

identificar necessitats i proposa 

 

Votació 

- 57 vots, que representa un 26% de participació (216 persones habilitades per 

participar: 208 empadronades i 8 inscrites al Registre de Participació Ciutadana). 

La participació d’una quarta part de la població en els Pressupostos Participatius es 

valora molt positivament en ser la primera experiència en el poble i donat el context 

de pandèmia que no ha facilitat la participació de la ciutadania. 

 

Deliberació 

 

- Debat. En les sessions de debat, especialment la de deliberació i redefinició de 

propostes hi ha hagut debat entre els participants. Tanmateix, la situació de 

pandèmia i les restriccions establertes pel Procicat han afectat el procés participatiu 

que s’ha hagut de desenvolupar principalment en format telemàtic. Cal tenir en 

compte que els Pressupostos Participatius són el primer procés participatiu impulsat 

per l’Ajuntament i hagués estat preferible poder-los realitzar combinant participació 

presencial i telemàtica. 

 

- Grau en què la informació ha arribat als potencials participants. S’han utilitzat 

els canals de comunicació municipal adients (xarxes socials i Grup de WhatsApp 

municipal) i el boca-orella per arribar a la ciutadania. S’ha publicat la informació a la 

web. Es considera que s’ha arribat als veïns i veïnes convidats a participar. 

 

 

Millores per a les properes edicions 

 

- Valorar la possibilitat de diferenciar: Pressupost Participatiu Infantil de Pressupost 

Participatiu.  

- Implicar la Comissió de Seguiment en la revisió de la Guia Metodològica i en el 

disseny dels diferents espais de participació ciutadana. 

- Organitzar tallers d’elaboració de propostes presencials. 

- Amb l’objectiu d’incrementar el nombre de vots, es proposa fer organitzar una festa 

infantil a la Plaça de les Escoles un dels dies de votació (preferiblement un 

dissabte). 

- Possibilitat de disposar de la plataforma digital Decidim de la Diputació de Girona 

com a eina que permet presentar propostes i votar-les en línia.  

 

 


