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1. Introducció 
 

Sant Miquel de Campmajor és un municipi de 230 habitants (Idescat 2019) del Pla de l’Estany. 

Es caracteritza per ser un municipi dispers, amb masies aïllades i un petit nucli urbà. Com altres 

municipis rurals, en els darrers anys ha patit despoblació.  

 

Un dels objectius de mandat de l’actual equip de govern és impulsar processos de participació 

ciutadana i assentar les bases perquè Sant Miquel de Campmajor sigui un poble participatiu.  

 

El municipi compta amb poca experiència en el desenvolupament de processos participatius. 

Recentment s’ha impulsat un espai de trobada amb entitats del poble de diferents àmbits amb 

l’objectiu de contrastar i reflexionar sobre diferents temes de la política local. No és un espai 

constituït formalment però pot ser l’embrió d’un futur consell de poble.  

 

Una de les accions que es vol impulsar en aquest mandat és el procés participatiu vinculat als 

pressupostos participatius.  

 

Abans d’iniciar uns pressupostos participatius és important que polítics, entitats i ciutadania 

tinguin coneixement de què són els pressupostos participatius i què comporten a nivell 

d’estructura municipal i d’implicació de la ciutadania. La reflexió estratègica i el co-disseny del 

procés participatiu és important per garantir-ne el seu èxit, per aquest motiu s’ha desenvolupat 

un projecte d’aquestes característiques a Sant Miquel de Campmajor. 

 

El poble ha de definir el seu propi model de pressupostos participatius en funció de la seva 

realitat, els diferents condicionants del territori, l’experiència participativa anterior, el tipus de 

teixit associatiu i ciutadania activa del municipi, la voluntat política d’obertura del procés, la 

disponibilitat pressupostària, etc. 

 

A partir d’aquesta reflexió, Idees proposa el seu suport tècnic per al disseny i la dinamització 

dels Pressupostos Participatius de Sant Miquel de Campmajor. 

 

 

Què són els Pressupostos Participatius? 

 

Amb els Pressupostos Participatius els ajuntaments fan partícips els veïns i veïnes del 

desenvolupament del municipi, proposant que decideixin on invertir una part del pressupost 

municipal. Ara bé, els Pressupostos Participatius parlen de nous espais de participació, 

d’aprofundiment democràtic a la vida local, de la participació ciutadana en els assumptes 

públics. Què aporten?  

 

- Generen major transparència i eficiència en la gestió municipal  ja que entre tots 

estem decidint en què gastem els nostres impostos 

- Comporten una major comunicació entre l’administració i la ciutadania (les 

assemblees són espais d’interlocució entre veïns i polítics) 



- Fomenten la solidaritat i la construcció de propostes col·lectives ja que tots els 

veïns poden conèixer i dialogar sobre els problemes i les demandes de la resta de 

persones i acabar prioritzant les que consideren més beneficioses per l’interès 

col·lectiu. 

 

És un projecte que apropa la gestió municipal a la ciutadania i té una important vessant 

pedagògica i d’aprenentatge per part de tothom. En definitiva, s’obre el debat dels assumptes 

públics als seus protagonistes, els ciutadans. Per això és important que abans d’iniciar-los, 

s’assentin les bases dels mateixos. 

 

 

2. Objectius 
 

El procés participatiu dels Pressupostos Participatius de Sant Miquel de Campmajor planteja els 

següents objectius: 

 

- Dissenyar un model de Pressupostos Participatius propi del poble que tingui en compte la 

seva realitat, el seu territori, el teixit associatiu, la disponibilitat pressupostària, etc. 

- Redactar una Guia dels Pressupostos Participatius que defineixi el model, metodologia i pla 

de treball.   

- Iniciar una prova pilot de Pressupostos Participatius al municipi.  

 

Objectius dels Pressupostos Participatius: 

 

- Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics 

- Garantir una participació inclusiva, obrint diversos canals que permetin la participació de 

tota la ciutadania 

- Generar major transparència i eficiència en la gestió municipal 

- Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar les 

actuacions 

- Ajustar la despesa municipal a les necessitats i prioritats de la ciutadania 

 

 

  



3. Proposta metodològica 
 

Per a l’elaboració dels Pressupostos Participatius de Sant Miquel de Campmajor es proposa 

utilitzar una metodologia participativa des del seu inici, combinant diversos mecanismes i eines 

participatives adaptades als objectius de cada fase de treball, com per exemple: butlleta per 

entrar propostes, taller de debat i priorització de propostes, votació popular, entre altres. 

 

En general tots els Pressupostos Participatius compten amb 6 fases de treball que s’expliciten 

en el següent quadre: 

 

F1. Disseny dels Pressupostos Participatius  

 

Aquesta fase té com a objectiu dissenyar el model de Pressupostos Participatius de Sant Miquel 

de Campmajor a partir de: 

 

- Sessió de treball/formació amb equip de govern. L’objectiu d’aquestes sessions és donar a 

conèixer la metodologia dels Pressupostos Participatius i què comporten a nivell 

d’estructura municipal i d’implicació de la ciutadania.   

 

A partir del plantejament d’alguns interrogants, es demanarà a l’equip de govern que co-

dissenyi com haurien de ser els pressupostos participatius de Sant Miquel de Campmajor 

(Quin import hi destinarien? Sobre què es podria decidir invertir?). 

 

- Sessió de treball amb Grup Motor. Es proposa comptar amb un espai estable de participació 

per co-dissenyar els pressupostos participatius del poble i fer el seguiment del procés 

participatiu. Proposem que l’espai de trobada d’entitats (tot i no estar constituït 

formalment) tingui la funció de Grup Motor dels Pressupostos Participatius de Sant Miquel.  

 

Es farà una primera sessió de treball per conèixer els pressupostos participatius com a eina 

de participació i de gestió dels pobles i què comporten a nivell d’estructura municipal i 

d’implicació de la ciutadania. 

Alguns temes que es tractaran: 

o Definició dels pressupostos participatius, els seus orígens i els objectius pels quals 

una administració es pot plantejar endegar-los.  

1. Disseny dels 
Pressupostos 
Participatius i 

del Pla de 
comunicació

2. Presentació 
i recollida de 

propostes

3. Debat i 
priorització i 

validació de les 
propostes

4. Votació
5. Avaluació i 

memòria
6. Execució 

dels projectes



o Models de pressupostos participatius de pobles petits (Mieres, Beuda,...) 

o Fases dels pressupostos participatius 

o Interrogants per al debat i reflexió sobre el model de Pressupostos Participatius del 

poble: Com volem que siguin els pressupostos participatius de Sant Miquel de 

Campmajor? 

 

- Redacció de la Guia dels Pressupostos Participatius de Sant Miquel de Campmajor. Es 

redactarà un document on s’explicitarà la metodologia del projecte (accions previstes, 

criteris de com han de ser les propostes,...).  

 

- Pla de comunicació i material de difusió. Definició de les accions comunicatives que hauran 

d’acompanyar els Pressupostos Participatius. Es valorarà si és necessari disposar d’una 

imatge de pressupostos participatius o una imatge genèrica que pugui englobar diferents 

processos i espais de participació ciutadana. Tanmateix, es cercarà un espai a la web 

municipal on publicar tota la informació referent al projecte. 

 

Es dissenyarà un díptic informatiu per distribuir a totes les llars.  

 

Una bona planificació de les accions de comunicació és important per garantir l’èxit del 

procés participatiu. Objectius: 1. Mobilitzar els veïns i veïnes del municipi perquè participin 

i facin propostes en els diferents canals de participació dissenyats (formulari de propostes, 

taller de priorització i votació); 2. Informar del calendari i dels diferents espais de 

participació dissenyats. 

 

- Reunió Equip de govern. Abans d’iniciar la fase participativa, es convocarà 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.  

 

 

F2. Presentació pública i recollida de propostes 

 

Aquesta fase té com a objectiu fer la presentació pública del projecte i iniciar la recollida de 

propostes.  

 

- Presentació pública dels Pressupostos Participatius (i taller de propostes). L’objectiu és 

incentivar la participació, aconseguir el màxim nombre de propostes vàlides i no generar 

falses expectatives. Es recomana que la presentació sigui un espai per explicar el pressupost 

municipal.  

 

Al final de la presentació es dinamitzarà un taller de propostes per iniciar el debat entorn les 

necessitats del municipis a les quals es podria donar resposta amb uns pressupostos 

participatius (orientar la definició de propostes a partir dels criteris acordats).  

 



- Presentació de propostes. Es dissenyarà una butlleta en format paper per poder entrar les 

propostes. Es col·locaran urnes a l’Ajuntament, on dipositar les butlletes. Les butlletes es 

poden distribuir a totes les llars i per correu electrònic. 

 

F3. Debat, priorització i validació de les propostes 

 

- Tractament de les propostes. Idees farà el recull de les propostes en format Excel per poder-

les ordenar i valorar tècnicament a partir dels criteris pre-establerts.  

 

- Reunió equip de govern. Es convocarà una reunió amb equip de govern per presentar les 

propostes recollides i planificar les següents accions.  

 

- Debat amb el Grup Motor. Es convocarà el Grup Motor (es valorarà obrir-lo a la resta de 

veïns i veïnes) per presentar les propostes, debatre-les, consensuar-les i, si cal, fer-ne de 

noves.  

En aquesta trobada es comptarà amb la presència d’una comissió tècnica formada pel 

secretari-interventor de l’ajuntament, la professional d’Idees i personal del Consell 

Comarcal (si és el cas) que vetllaran per considerar els criteris de viabilitat definits 

prèviament (viabilitat tècnica, econòmica, jurídica, no superar import establert, ser una 

inversió, ser competència municipal, etc.). 

El procés serà transparent i es penjarà a la web municipal. Caldrà valorar si es dona una 

resposta individualitzada a les persones que han entrar proposta.  

 

- Valoració econòmica de les propostes. Una vegada definides les propostes finalistes, la 

comissió tècnica les valorarà econòmicament. Les propostes es publicaran la web de 

l’Ajuntament.  

 

 

F4. Votació de les propostes 

  

Per últim, se celebrarà la votació per escollir els projectes que es finançaran amb els 

Pressupostos Participatius. Es proposa obrir un període de votació de quinze dies que haurà 

d’anar acompanyat d’un pla de comunicació per incentivar el vot i accions dinamitzadores de 

vot. La votació pot ser presencial mitjançant urna a diferents espais: Ajuntament, Sindicat, camp 

de futbol. L’Ajuntament està obert tots els matins excepte el dijous que obre a la tarda.   

Es demanarà la complicitat a entitats i del Grup Motor per fer accions de mobilització del vot.   

 

“Qui pot votar” és un aspecte a decidir en la fase de disseny de la guia dels pressupostos 

participatius. En general ens referirem a persones empadronades al municipi majors de 14 o de 

16 anys. 

 

Idees donarà suport presencial el primer dia de la votació.  

 

 

 



F5. Avaluació i memòria 

 

- Memòria participativa. Al final del procés de votació, Idees redactarà una memòria 

participativa explicant els resultats del procés participatiu. A la memòria es recolliran 

diversos indicadors d’avaluació (nombre de participants en les sessions, nombre de 

propostes recollides, % de votació, entre altres). Es farà un retorn a l’equip de govern. 

 

- Justificació de la subvenció. Idees redactarà l’informe necessari per a justificar la subvenció 

per a polítiques de foment de la participació ciutadana i editarà un vídeo explicatiu del procés 

participatiu que haurà de complementar la justificació del projecte. 

 

 

F6. Execució de les propostes més votades 

 

Les propostes més votades s’executaran durant el 2021. Es proposa que el Consell de Poble en 

faci el seguiment. 

 

 

 

4. Cronograma 
 

 

El cronograma presentat és orientatiu i dependrà del que estableixi l’equip de govern i dels 

temps administratius. 

 

FASES ACCIONS JUNY JULIOL SET OCT NOV 2021 

F1 1. Sessió de treball/formació amb equip de govern       

2. Sessió de presentació amb el Consell de Poble       

3. Redacció de la Guia dels Pressupostos 
Participatius 

      

4. Pla de comunicació i material de difusió       

5. Reunió equip de govern       

F2 6. Presentació pública       

7. Presentació de propostes       

F3 8. Tractament de les propostes       

9. Reunió equip de govern       

10. Debat amb el Consell de Poble       

11. Valoració econòmica de les propostes       

F4 12. Votació de les propostes       

F5 13. Memòria participativa i justificació de la 
subvenció 

      

14. Reunió valoració equip de govern       

F6 15. Execució       

 

 

 

 



5. Proposta econòmica 
 

Consultoria 

ACCIONS  

FASE 1. 

- Sessió de treball/formació amb equip de govern 

- Sessió de presentació amb el Grup Motor 

- Redacció de la Guia dels Pressupostos Participatius 

- Pla de comunicació i material de difusió 

- Reunió equip de govern 

 
 
 
 
 
 
 

990,00 € 

FASE 2 

- Presentació pública 

- Presentació de propostes 
 

 
 
 

250,00 € 

FASE 3 

- Tractament de les propostes 

- Reunió equip de govern 

- Debat amb el Grup Motor 

- Valoració econòmica de les propostes 
 

 
 
 
 
 

590,00 € 

FASE 4 

- Votació de les propostes 
 

 
 

150,00 € 

FASE 5 

- Memòria participativa i justificació de la subvenció 

- Reunió de valoració amb l’equip de govern 

 
 
 

580,00 € 
 

TOTAL 
IVA 21% 
TOTAL + 21% IVA 

2.560,00 € 
537,60 € 

3.097,60 € 

 

Disseny 

ACCIONS  

 

- Disseny imatge pressupostos participatius  

- Disseny díptic informatiu  
 

 
150,00 € 
150,00 € 

 

TOTAL 
IVA 21% 
TOTAL + 21% IVA  

300,00 € 
63,00 € 

363,00 € 

 

Notes: 

- En totes les sessions i reunions Idees realitzarà: preparació de material, dinamització, actes 

- En el pressupost s’ha comptabilitzat 5 desplaçaments de Blanes a Sant Miquel de Campmajor 

 

 



Per tot allò exposat signa la present oferta de serveis, a Blanes a 18 de març de 2020 
 

 

Cristina Valls i Jubany 

 

 

DADES DE L'EMPRESA: 

Cristina Valls Jubany 

C. Raval 29, 3r 1a 

17300 Blanes 

NIF: 45537858C 

 

 

 

 

6. Equip 
 

A Idees treballem a través d’equips multidisciplinars i flexibles, segons la naturalesa i grandària 

del projecte, adaptant-nos al màxim a les necessitats dels nostres clients. Per al projecte 

“Pressupostos Participatius de Sant Miquel de Campmajor” es comptarà amb: 

 

 
Cristina Valls. Sociòloga. Consultora especialitzada en el sector públic. 
Especialitzada en el disseny de polítiques públiques i en processos de 
participació ciutadana en diferents àmbits (social, educatiu, cultural, 
urbanístic,…). Llicenciada en Sociologia (UB), Màster en Polítiques 
Públiques i Socials (UPF-John Hopkins Univesity) i Postgrau en Participació 
Ciutadana i Desenvolupament Sostenible (UAB), Curs de Postgrau en 
Comunicació ( Fundació UdG). 

 
 

 

 

 

Experiència en Pressupostos Participatius: 

 

- Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 

- Ajuntament de Torroella de Montgrí 

- Ajuntament de Lloret de Mar 

- Ajuntament de Granollers  

- Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts – Barri de Sant Josep  

 


