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Logo de l’ajuntament       Logo del procés (si n’hi ha) 

                                                                                            
 

NOM DEL PROJECTE  

 Participació Vilatana 2021-  

+ ESPAIS PARTICIPATIUS A BESALÚ 
  
 
Breu descripció del projecte 

  La participació és una eina de democràcia deliberativa pensada per implicar de forma 

activa a la ciutadania en la gestió de tot allò públic mitjançat la definició de propostes 

concretes de processos participatius, pressupostos participatius, i processos i espais de 

participació. 

 

L’Ajuntament de Besalú, mitjançant diferents processos de participació ciutadana, 

vol garantir el dret dels vilatans d’estar informats, ser consultats i prendre part en les 

Polítiques públiques de caràcter econòmic, educatiu, social, cultural, esportiu... que 

determinarà part dels projectes de molts àmbits diferents i també part de la inversió 

pública. 

 

Besalú actualment compta amb una àrea de participació estable i amb experiència en 

espais participatius, així com en processos i pressupostos participatius i consell de Barris 

i consell Municipal de Dones i consell d’entitats.  Es continua treballant i fem un pas 

endavant que permet seguir assentant les bases del projecte de participació global  de 

forma sòlida, i caminar cap a una altra manera de fer política capaç de generar 

intel·ligència, sinergies socials, i augmentar la transparència i la confiança entre 

governants i governats.  

 

En el Ple municipal del mes de març es va  aprovar el  reglament de participació vilatana 

el qual regirà a partir d’ara 

 

S’havia previst crear el consell d’infants però atesa la problemàtica actual de la pandèmia 

es va deixar sobre la taula per fer-ho quan la situació sigui més estable. 

 

S’ha consolidat el consell municipal d’entitats, el consell municipal de dones i s’ha 

aprovat el reglament de participació  

 

A la justificació anterior hi va entrar tota la feina feta en el consell municipal de dones, 

reunions, aprovació reglament, treballs amb els grups de dones... 

 

En aquesta justificació hi ha la tasca realitzada en l’aprovació del Reglament de 

participació vilatana, la col·laboració amb el procés participatiu de la Garrotxa  “Fem 

Garrotxa” i en la reunió del consell d’entitats municipals 
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Nom del municipi:   BESALÚ      
 
Nombre d’habitants del municipi:   2507    
   

Procés/projecte  

 
Què s’ha fet? 
(Indiqueu quin era l’objectiu) 

  L’Objectiu era consolidar els espais participatius i participar en el procés participatiu 

comarcal “Fem Garrotxa” Els quals s’han acomplert. Un altre objectiu però que no s’ha 

complert per la situació de pandèmia ha estat la de crear un consell d’infants. 

Redacció d’una proposta de Reglament i aprovació per part de l'Ajuntament. Es va 

redactar un esborrany que es va presentar al Ple del mes de març  per tal de debatre i 

incorporar modificacions proposades. 
 

 
 
 
Per què s’ha fet?  
(Justifiqueu el projecte)  

  Per acostar i fer partícip als vilatans del poble dels processos i espais de participació  

 
Qui ha participat en el procés?  
(Ciutadania, entitats...) 

 Representants polítics i polítiques de l’Ajuntament, tècniques de l’Ajuntament, 

Representants de les entitats del municipi, i resta de Vilatanes i vilatans  

 
Amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme el procés? 

  R.H.-Regidores i tècniques de l’Ajuntament i equip comarcal Garrotxa Resilient. 

R.M.-Campanya de difusió i comunicació, Web, App, XXSS. Espais habilitats per a 

trobades i assemblees 
 

Metodologia: com i quan 

 
Quines han estat les fases del procés? 

  Les fases del procés ha estat el que es detalla a continuació: 

Primer:  

Treball i redacció del reglament de participació vilatana  

Aprovació plenària 

Publicació al BOP i al e-tauler 

Segon: 

Treballs porta a porta enquesta “Fem Garrotxa” 

Tasques informació web maig-juny 

Recollida enquestes i tramesa  

Tercer:  

Treballs contactes, preparació temes  i organització reunió Consell d’Entitats 
 
 
Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir?  
(Tallers, dinàmiques, suport d’eines TIC en el procés, etc.)  

  Reunions de grup, trameses porta a porta i treballs administratius 
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Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 
(Inseriu el calendari o cronograma) 

 Març:   

- Treball i redacció del reglament de participació vilatana  

- Aprovació plenària 

- Publicació al BOP i al e-tauler 

Maig-Juny: 

- Treballs porta a porta enquesta “Fem Garrotxa” 

- Tasques informació web maig-juny 

- Recollida enquestes i tramesa  

 

Novembre:  

- Treballs contactes, preparació temes  i organització reunió Consell 

d’Entitats 

  
 

 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?  
   
 
Per què són innovadores? 
   
 
Com s’ha alineat el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17? 
    
 
 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

 
Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme? 

 S’informa a través de les xarxes que té l’Ajuntament de Besalú i també mitjançant 

comunicacions directes tots els  interessades ja sigui mitjançant mail a les entitats o porta 

a porta a tots els vilatans 

Reunions prèvies amb diferents grups de treball, regidors i treballadores municipals, per 

definir la ruta i les tasques a desenvolupar 
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Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? 

  Abans de cada acció s’ha tramés informació als interessats 

 
 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com s’ha fet el seguiment del procés? 

   Mitjançant les regidories pertinents es fa control i seguiment així com satisfacció dels 

participants 

 
Amb quins indicadors s’ha avaluat? 

  Nombre d’assistents a les reunions 

Nombre de participants a les enquestes  
 
Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han  efectuat? 
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  S’ha penjat informació a la web municipal  amb tota la documentació que es disposa i  

s’ha realitzat el video que s’ha penjat al yotube 

 
 
 
 

Enllaç d’un vídeo que acrediti que s’han dut a terme les diferents fases del 
procés del projecte subvencionat 

 

  https://youtu.be/zuiF0VfXMYs 
 
 

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.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/zuiF0VfXMYs

