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1. Objecte 

L’Ajuntament de Llançà té la necessitat de crear un Pipi Can al municipi i per 

escollir la ubicació s’ha decidir realitzar un procés de participació ciutadana. 

Així el següent projecte de Participació Ciutadana, anomenat “A Llançà 

decidim”,  té per objectiu crear una eina de consulta a la ciutadania per decidir 

quina és la ubicació preferida per les llançanenques i els llançanencs per 

instal·lar-hi un pipi can. 

2. Descripció 

En aquest procés de participació es pretén posar a l’abast de les llançanenques 

i els llançanencs tota la informació respecte a les diferents opcions d’ubicació 

per tal que es pugui escollir l’opció que es cregui més adient.  

Aquesta informació es transmetrà en base a taules de treball. En la consulta 

podran votar totes les empadronades i els empadronats majors de 16 anys. 

La votació es realitzarà de manera on-line a través d’un portal de votació 

electrònica a la web de l’Ajuntament de Llançà (www.lllanca.cat). Val a dir que 

hi ha un cens de votació de 4.479 persones. 

3. Metodologia i fases del procés 

Aquest procés es dividirà en cinc fases, les quals acabaran composant el 

procés sencer: 

 

Fase d’informació:  
En aquesta fase es divulgarà el procés i es fomentarà el debat, facilitant tota la 

informació sobre les fases a seguir i característiques que tindrà el procés, així 

com tota la documentació necessària perquè es pugui tirar endavant el procés 

participatiu. 

 

Fase de debat: 

En aquest moment s’engegarà tota la fase de diàleg i contrast amb la població. 

Es podran posar sobre la taula totes les propostes (llocs en el poble on poden 

anar ubicats els pipi cans) per part de l’Ajuntament i les possibles que es 

puguin proposar per part de la població. Durant aquesta fase,  es duran a terme 

taules de treball amb exposicions detallades de totes les possibilitats 

exposades, així com els pros i els contres de cada opció. És en aquest punt en 

el qual es recullen totes les propostes, tant les de l’administració com les de la 

població. Per aquest procés hi ha una previsió de durada d’uns 30 dies. 

 

Fase de retorn:  

En aquesta fase hi haurà una publicació dels resultats obtinguts de les taules 

de treball i una síntesi on es recullin les principals conclusions obtingudes en 

els debats i exposicions.  

 

http://www.lllanca.cat/
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Fase de votació: 

Moment en el que a través d’un portal de votació electrònica a la pàgina web de 

l’Ajuntament, la població podrà participar de la consulta votant la proposta que 

cregui més convenient. 

La votació és farà de manera online i només es permetrà un vot per persona. 

Podran votar totes les persones empadronades a Llançà i que hagin complert 

els 16 anys en el moment de la votació. Hi haurà un període de 15 dies naturals 

per poder exercir el vot.  

Es facilitarà a l’Ajuntament de Llançà, en horari d’atenció al públic, un punt per 

poder realitzar la votació online. 

Una vegada s’obtinguin els resultats, hi haurà una xerrada informativa 

d’exposició dels resultats i s’exposarà calendari d’execució que expliqui com es 

durà a terme la proposta resultant i amb quins mitjans.  

 

Fase d’execució i seguiment:  

En aquesta fase s’executa allò que entre la població s’ha escollit. Així mateix 

s’aniran anunciant els passos que es van duent a terme al respecte de la 

construcció del nou o  nous pipi cans. 

4. Recursos i comunicació 

Recursos humans i materials 

 

Recursos humans: 

Per realitzar aquest procés comptarem amb els següents recursos humans: 

 

 Personal qualificat de l’Ajuntament de Llançà (arquitecte, arquitecte 

tècnic, enginyer, dissenyador gràfic) 

 Personal extern. Empresa especialitzada en educació canina. 

 

Recursos materials: 

 

 (2000)Tríptics i (40) cartells informatius, notes de premsa.  

 Aplicació per votar online. 

 Sales municipals.  

 

Pla de difusió: 

Es realitzarà una difusió basada en la comunicació online i offline. 

 Comunicació offline: Edició de Triptics i cartells informatius, notes de 

premsa, publicitat en premsa i falques a la ràdio municipal (Ràdio 

Llançà). 

 Comunicació online: Campanya a les xarxes socials corporatives i a la 

pàgina web de l’Ajuntament de Llançà (www.llanca.cat).

http://www.llanca.cat/
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5. Calendari 

 Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre 

1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4ª 1a 2a 3a 4a 

Contacte 

empresa 

assessora 

                            

Edició de 

Material 

                            

Taules de 

treball 

                            

Conclusions                             

Votació                             
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Execució                             
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6. Pressupost  

 

Concepte Cost 

Edició Material 423,01€ 

Portal web de processos de Participació Ciutadana 6.292€ 

Publicitat en premsa  834,9€ 

Lladruc. Empresa d’assessorament 1524,6€ 

  

Total 9.074,51€ 

*Els imports són amb IVA 

 

7. Seguiment i avaluació 

Una vegada realitzat el procés de votació, el seguiment de l’execució el 

realitzaran els serveis tècnics de l’Ajuntament, qui detallaran en tot moment 

com evoluciona la implantació dels pipi cans. En aquest sentit, mitjançant 

comunicats a les xarxes socials corporatives, s’anirà donant compte a la 

població. 

Per altra banda, en el moment de l’anàlisi dels resultats de la votació, els 

serveis tècnics faran una avaluació de la proposta més votada per tal de poder 

acompanyar-la en l’exposició al públic dels mateixos. 

 

Finalment, la dada important serà la participació de la població en tot el procés 

(taules de treball + votació). Aquest indicador ens donarà un bon argument per 

poder explicar l’avaluació del projecte.  

 

 

 

 

  


