
 
 

 

 

Núm. d’expedient.:  2240-000005-2020 

 
PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA A 

LLAMBILLES - 2020 
 

A) ANTECEDENTS. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LLAMBILLES 
 

Des de l'any 2015 l'Ajuntament de Llambilles ha volgut incrementar les seves 
polítiques de participació ciutadana, obrint canals permanents i endegant 
actuacions que impliquen una presa de decisions activa i transcendent per part 
dels llambillencs i llambillenques. 
 
L'any 2016 es va establir un CANAL D'INFORMACIÓ MUNICIPAL A TRAVÉS 
DEL WEB, que va consistir en una campanya entre la població per tal que 
aquesta pugui estar permanentment informada de totes les notícies municipals 
(informació econòmica, ajuts, subvencions, activitats culturals, etc), introduint 
un automatisme que faci arribar al correu electrònic de cada ciutadà la 
informació tan bon punt es publica al web. La iniciativa va tenir una molt bona 
acollida entre la població. 
 
Per altra part, des de l'any 2015 es porten a terme processos de 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. Es formula sol·licitud de subvenció per 
poder realitzar-los per tercer any consecutiu. Es permet participar-hi via web 
(s'ha contractat un tècnic que ha desenvolupat l'aplicatiu), en format paper i fins 
i tot amb correu electrònic.  
 
Enguany es vol donar continuïtat a aquest procés anomenat PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS i a més realitzar el projecte PROCÉS PARTICIPATIU 
SORBRE ELS ACCESSOS A LLAMBILLES DES DE LA C65. 

 
 

B) OBJECTIUS 
Dins el projecte global “Processos de Participació Ciutadana a Llambilles – 
2020” es proposa realitzar dos projectes: 
1) El projecte “Pressupostos participatius 2021”, mitjançant el qual es fa crida 

a la ciutadania per tal que presenti propostes, les debati i esculli per votació 
les que cregui més convenients per a ser incloses en el pressupost 
municipal, amb un límit global de 15.000, 00 euros. 

2) El projecte “Procés participatiu sobre els accessos a Llambilles des de la 
C65" per tal que la ciutadania debati i participi en les diferents opcions 
possibles i en l'oportunitat o no de realització d’un projecte de nous 
accessos a Llambilles elaborat per la Generalitat de Catalunya. 

 
Els objectius perseguits són els següents: 
- Aconseguir que la ciutadania s’impliqui en la realització de les polítiques 

municipals de manera directa i responsable. 
- Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per 

prioritzar-les. 

- Planificar una despesa municipal ajustada, al màxim, a les prioritats 

ciutadanes. 



 
 

 

 

- Treballar per una major transparència i eficiència en la gestió municipal. 

- Promoure el diàleg i la solidaritat entre la ciutadania a partir del 

coneixement de les necessitats i les mancances col·lectives. 

- Desenvolupar processos de deliberació col·lectiva que inverteixin en la 

qualitat de les polítiques públiques i crear fòrums de discussió i consens per 

a prioritzar i dotar de pressupost accions concretes. 

- Fomentar la participació mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la 

ciutadania, associada o no. 

- Millorar la comunicació entre ciutadania i Administració local i establir 

espais de diàleg 

 
C) REALITZACIÓ: FASES I PLA DE COMUNICACIÓ 

 
Se seguirà el pla següent, en cinc fases: 
 
FASE 1: PRESENTACIÓ DE PROPOSTES PER PART DE LA CIUTADANIA 
 
1.1 Comunicació 
Es comunicarà aquesta fase per tres canals: 

1) Mitjançant una bustiada casa per casa (nota informativa en suport 
paper).  

2) A més el mateix dia tots els inscrits en el web municipal rebran la 
mateixa nota informativa al seu correu electrònic. 

3) Es farà arribar igualment a tots els què disposen de l'APP Llambilles 
com a notícia destacada mitjançant una finestra emergent en el seu 
telèfon mòbil o tableta.  

 
1.2 Calendari 
 
Per als Pressupostos Participatius, la fase es desenvoluparà durant els dies 15 
de juliol a 30 d’agost de 2020. Tots els ciutadans poden aportar lliurement idees 
i projectes que voldrien veure realitzats a Llambilles i incorporats al pressupost 
municipal de 2021. 
  
Per al Procés Participatiu sobre la C65, i un cop efectuada l’exposició del 
projecte per part de la Generalitat, la fase es desenvolupa entre els mesos de 
gener i febrer de 2020. 
  
1.3 Requisits de participació 
Hi podran participar tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys d’edat 
residents a Llambilles i que constin empadronats al municipi. 
  
1.4 Requisits de les propostes 
Les propostes dels Pressupostos Participatius hauran de complir els següents 
requisits: 
· Ser propostes concretes i avaluables. 
· No sobrepassar el cost de 10.000 euros per proposta 
· Ser d’interès general per al poble 
· Ser de competència municipal i ajustar-se a legalitat 
 



 
 

 

 

Les propostes del Procés Participatiu sobre la C65 han de ser: 
- realitzables,  
- d’interès general  
- i econòmicament assumibles. 
 
1.5 Mitjans de presentació de propostes 
a) Pressupostos Participatius. Els mitjans per presentar les propostes seran: 
·Web municipal: formulari amb el títol “Pressupostos participatius”. Caldrà 
omplir un formulari nou per a cada actuació. 
· Fitxa que s’emplaça al dors de la nota informativa passada casa per casa. 
S’ha de fer arribar a les oficines municipals, o bé desar-la a la bústia física de 
l’Ajuntament o, senzillament, feu-ne una fotografia amb el mòbil i trametre-la al 
correu  electrònic ajuntament@llambilles.cat 
 
b) Procés sobre accessos C65 

·Web municipal: instància genèrica. 

· Instància genèrica en suport paper.  

.Correu electrònic 

 
FASE 2: DEBAT SOBRE LES PROPOSTES 
Finalitzat el termini de presentació i en tot cas, durant la 1a quinzena de 
setembre (pressupostos participatius) i primera quinzena d’abril (procés C65), 
es cridarà a la ciutadania per a reunir-se en un espai municipal, a fi i efecte que 
els interessats que han presentat les propostes alternatives puguin exposar-les 
i sotmetre-les a debat entre la població, tenint en compte la seva idoneïtat, 
necessitat i viabilitat.  
 
FASE 3: VOTACIÓ 
 
3.1 Comunicació de la fase 
Es comunicarà aquesta fase per tres canals: 

1) Mitjançant una bustiada casa per casa (nota informativa en suport 
paper).  

2) A més el mateix dia tots els inscrits en el web municipal rebran la 
mateixa nota informativa al seu correu electrònic. 

3) Es farà arribar igualment a tots els què disposen de l'APP Llambilles 
com a notícia destacada mitjançant una finestra emergent en el seu 
telèfon mòbil o tableta.  

 
3.2 Calendari 
Pressupostos: del dia 15 al 30 de setembre de  2020 
Procés C65: el dia 25 d’abril de 2020. 
 
3.3 Requisits de participació 
Hi poden participar tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys residents 
a Llambilles i que constin empadronats al municipi. 
  
Només s’admet un vot per persona. A aquest efecte, cal fer constar o mostrar 
el DNI.  
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Pressupostos Participatius: El vot es pota atorgar a tants projectes com hom 
volia, amb l’únic límit que, sumats conjuntament, no poden superar els 
15.000,00 euros. 
  
Procés C65: Cal respondre en suport paper una pregunta binària (SI/NO) i 
introduir el vot en una urna. 
 
3.4 Mitjans de participació 
Quant als mitjans de participació, seran els següents:  
 
a) Pressupostos Participatius 
· Web municipal (www.llambilles.cat): formulari  amb el títol “Pressupostos 
participatius”:  
· Enviar un correu electrònic a ajuntament@llambilles.cat i definir quins són els 
projectes als quals s’atorgava el vot.  
· Triar els projectes que figuraven al dors de la nota informativa (en suport 
paper) fer-los arribar a les oficines municipals en horari d’atenció al públic o 
introduint-lo a la bústia física de l’Ajuntament que trobareu al costat de la porta 
principal. 
  
a) Procés participatiu C65: només s’admet el vot físic presencial en una urna. 

 
FASE 4: COMUNICACIÓ DELS RESULTATS 
 
4.1 Comunicació de la fase 
Els resultats es comunicaran per tres canals: 

1) Mitjançant una bustiada casa per casa (nota informativa en 
suport paper).  

2) A més el mateix dia tots els inscrits en el web municipal rebran la 
mateixa nota informativa al seu correu electrònic. 

3) Es farà arribar igualment a tots els què disposen de l'APP 
Llambilles com a notícia destacada mitjançant una finestra 
emergent en el seu telèfon mòbil o tableta.  

 
4.2 Calendari d’actuació 
Pressupostos Participatius: És previst realitzar-ho durant la primera quinzena 
del mes d’octubre de 2020. 

 
 Procés C65: durant el mes de maig 2020 
 
 FASE 5: AVALUACIÓ 
 En finalitzar el procés participatiu s’avaluarà la qualitat del procés.  
 

Els mitjans d’avaluació seran els següents. 
-Es facilitarà un qüestionari d’avaluació del procés a tots i totes les 

participants per tal de millorar-lo de cara a futures edicions. 
-Una comissió municipal de seguiment (regidors, tècnics municipals i 

representants dels ciutadans) recolliran les dades dels qüestionaris i 
valoraran els indicadors que s’hi faran constar, així com indicadors 
numèrics de volum de participants en les diferents fases. 

 

http://www.llambilles.cat/
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D) PRESSUPOST  
 

Les despeses previstes són les següents: 
- Contractació d’un tècnic informàtic i expert en comunicació digital per tal 

d’elaborar i fixar al web municipal el mòdul “Pressupostos Participatius 
2021”, en les seves dues fases: 

o Presentació de propostes 
o Votació de propostes 

- Bustiada en suport paper de la nota informativa que explica el procés i 
fa arribar les butlletes de presentació de propostes, de la nota 
informativa que fa arribar les butlletes de votació i de la nota informativa 
que comunica els resultats.  

- Contractació de disseny de díptics.  
 
El cost total s’estima en 1.500,00 euros (IVA inclòs). 

 
 
Llambilles, març 2020. 
 
L’Alcalde,      
Josep M. Vidal i Vidal     
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