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NOM DEL PROJECTE  
PLATAFORMA DE PARTICIPACIO CIUTADANA CIVICITI 
 
Breu descripció del projecte 
Implementar una plataforma digital per fomentar i agilitzar els processos participatius. 
  
Nom del municipi   VILADRAU   
 
Nombre d’habitants del municipi   1.098 
   
Procés/projecte  
 
Què s’ha fet? 
(Indiqueu quin era l’objectiu) 
 Creació i instalꞏlació d’una plataforma de participació ciutadana per la realització de 
consultes populars.  
 
Per què s’ha fet?  
(Justifiqueu el projecte)  
Promoure la participació ciutadana, conèixer les opinions de la població i decidir el 
nom d’un nou espai municipal. 
 
Qui ha participat en el procés?  
(Ciutadania, entitats...) 
Empadronats/des majors de 16 anys i titulars de segones residencies.   
 
Amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme el procés? 
Participacio on-line a traves de la plataforma i participació presencial: 1 tècnic de 
comunicació, butlletes i urna.   
 
Metodologia: com i quan 
 
Quines han estat les fases del procés? 
1 . Recepció i tractament de propostes. 
 2. Votació 
 3. Comunicació dels resultats.  
 
Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir?  
(Tallers, dinàmiques, suport d’eines TIC en el procés, etc.)  
 Portal de participació on-line civiciti.  
 
Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 
(Inseriu el calendari o cronograma) 

1. Pressupostos participatius 2020: 

    Presentació de propostes del 9 al 22 de novembre de 2020. 
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Votació de propostes del 1 al 13 de desembre de 2020. 
 Publicació de resultats el 13 de gener de 202 
  
2.Consulta ampliació carretera GI520 de Viladrau a Masvidal 
 Presentació i inici de la consulta del 7/03 al 21/03/2021. 
 Publicació de resultats el 22/03/2021 
 
 3.  Consulta per escollir el nom del nou espai Sala de lectura i treball 
   Periode de votació del 25/03 al 04/04/2021 
    Publicació de resultats el 09/04/2021  
 

 No empleneu aquest apartat si no hi ha accions innovadores o d’alineament a 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
Originalitat o innovació en el procés participatiu  
(fórmules innovadores d’implicació de la ciutadania)   
 
Quines accions innovadores s’han implementat?  
 S’ha implementat que totes les consultes es formulin de forma digital- on line.  
 
Per què són innovadores? 
 Perquè anteriorment es feia a través d’urnes i amb la plataforma online es va facilitar 
la votació a totes les persones empadronades al municipi majors de 16 anys  
 
Com s’ha alineat el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17? 
El projecte respecte a totes les persones per igual , l’única condició que hi havia per 
poder votar era ser major de 16 anys i contar al registre del padró municipal.  
 
 
Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  
 
Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme? 
 Les comunicacions s’han basat en les plataformes digitals (web municipi, xarxes 
socials: facebook, twitter, instagram. També s’ha repartir cartellera als comerços i 
plafons informatius municipals. 
 
Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? 
 Pressupostos Participatius: 
Presentació 02/11/2020 
Votació 25/11/2020 
Publicació 13/01/2021 
 
Consulta Carretera GI520 
Presentació 01/03/2021 
Resultats 22/03/2021 
 
Consulta nom espai 
Votació 18/03/2021 
Resultats 09/04/2021 
 
 
Disseny del seguiment, retorn i avaluació 
Com s’ha fet el seguiment del procés? 
 El seguiment s’ha fet a través de la web municipal i a traves de la plataforma Civiciti 
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Amb quins indicadors s’ha avaluat? 
 Amb el numero de vots resultants 
 
Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han  efectuat? 
 S’han efectuat les següents accions: 
La proposta guanyadora dels pressupostos participatius s’ha portat a terme durant 
l’any 2021. 
El resultat final de la consulta per escollir el nom de la Sala de Lectura i treball ha estat 
que la nova sala tingui el nom de “Goig de Llibres. 
 
Cost del projecte/procés 
 
Quant ha costat el projecte / procés? 
(La relació de despeses que es faci constar en aquest apartat ha de coincidir 
exactament amb l’import justificat a l’apartat de relació de despeses del document 
«Compte justificatiu». Podeu adjuntar la captura de la relació de despeses del compte 
justificatiu.) 
 El cost d’aquesta plataforma utilitzada per aquest projecte – civiciti, va ser de 3.388 
euros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


