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NOM DEL PROJECTE  
 

 BORDILS OPINA I DEIXA PETJADA  

 
Breu descripció del projecte 
 
Procés participatiu destinat a involucrar la ciutadania en la presa de decisions 
municipals. Segona edició dels pressupostos participatius a Bordils com a eina de 
democràcia deliberativa pensada per implicar a les persones del poble en la gestió de 
la cosa pública mitjançant la definició de propostes concretes de millora del municipi per 
tal que aquestes puguin ser incorporades directament en el pressupost municipal.  
 
L’Ajuntament de Bordils, mitjançant aquest procés participatiu vol garantir el dret dels 
ciutadans a estar informats, ser consultats i prendre part en una política pública de 
caràcter econòmic que determinarà una part de les inversions dels pressupostos 
municipals.  
 
Cal tenir en compte que no és la primera vegada que s'implementa al poble un 
instrument participatiu com aquest, el qual combina les tres dimensions de la 
democràcia, a saber, la representativa, la deliberativa i la directa.  
 
Nom del municipi    Bordils  
 
Nombre d’habitants del municipi  1.824  
   

Procés/projecte  

 
Què s’ha fet? 
 
L'any 2021, l'Ajuntament de Bordils amb la complicitat del Consell del Poble ha 
organitzat la segona edició dels pressupostos participatius. 
 
El mes de març es va celebrar la primera trobada amb el Consell del Poble a la 
celebració de la segona edició dels pressupostos participatius.  
 
En les primeres trobades es va concretar els reglament dels pressupostos participatius 
i el calendari per la segona edició.  
Es va fer un vídeo per fomentar que la gent del poble presentés propostes a l’edició del 
2021 que es va difondre durant el mes de juny.  
 
La campanya es va complementar amb el díptic informatiu, els cartells i la butlleta que 
es va distribuir a totes les llars del poble. Es van utilitzar tots els canals disponibles per 
comunicar els pressupostos participatius a Bordils.  
 
Es va fer arribar un díptic a totes es cases on s'hi explicava:  
 

• Que es reservaven 30.000 € del pressupost a realitzar l'opció més votada.   

• Que estàvem esperant moltes propostes de la gent de Bordils. Això si, calia que 
es fessin arribar abans del 26 de juny a les oficines municipals. Que les podia fer 
arribar qualsevol persona del poble. Però que per votar s'havia de tenir 16 anys 
i estar empadronat a Bordils.  

https://www.youtube.com/watch?v=e5wXTzysFNM
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Per què s’ha fet?  

-  

- Fomentar la participació d’entitats i persones en la presa de decisions públiques, 

mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania.  

- Implicar la població de Bordils en la presa de decisions sobre el destí d’una part 

dels recursos públics, 

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

les 

- Planificar la despesa municipal i adaptar-la al màxim a les prioritats ciutadanes. 

- Actuar amb transparència en la gestió municipal. 

- Promoure la reflexió activa i la solidaritat entre veïns i veïnes.  

 
Qui ha participat en el procés?  
 
L’ajuntament amb el Consell del Poble juntament amb totes les entitats del poble, les 
forces polítiques, tota la ciutadania i d’altres administracions com la Diputació de 
Girona o el Consell Comarcal del Gironès.   
 
 

Metodologia: com i quan 

 
Quines han estat les fases del procés? 
 

S’ha dissenyat un procés de participació ciutadana que ha consistit en cinc grans fases. Una 

d'informació i comunicació, una de recollida de propostes, una validació i una final de votació i 

posterior retorn.  

 

FASE 1 – DISSENY: ELABORACIÓ  INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ 

FASE 2 – RECULL: DIFUSIÓ DEL PROCÉS I RECULL DE PROPOSTES CIUTADANES 

FASE 3 – VALIDACIO: VALIDACIÓ TÈCNICA de les propostes FILTRATGE JORNADA DELIBERATIVA 

I PRIORITZACIÓ  

FASE 4 – VOTACIÓ 

FASE 5 – RETORN 

Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir?  
▪  

▪  Revisió de la 1a edició pressupostos participatius 

▪ Campanya d’informació: 

o Díptic, vídeo i cartells per a la campanya de comunicació per implicar a la població a 

través dels canals establerts pel poble (cartellera, informació porta a porta, 

instagram, facebook, twitter i web municipal) 

o Sessió informativa a la gent del poble i entitats presentant les bases. 

▪ Dinamització de sessions de treball o reunions i assessorament per a confecció de les 

propostes.  

▪ Fitxes, filtratges i presentació de butlletes amb propostes 

▪ Validació tècnica i confecció del pressupost  

▪ Sessió pública per a la presentació de propostes  



3 
 

▪ Consulta popular en què es votaran les propostes 

▪ Aplicatiu de votació presencial o en línia 

▪ Campanya crida a la votació  

▪ Retorn de resultats 

  
 
Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 
 

 2021 

Fase 1- Difusió Maig i juny  

Fase 2- Recull  Presentació de propostes del 24 

de maig al 26 de juny 

Fase 3- Validació Del 27 de juny al 16 d’agost 

Fase 4- Votació Del 20 al 24 de setembre  

Fase 5- Retorn  Abans del 31 d'octubre 

  
 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

 
Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme? 
La campanya es va complementar amb el díptic informatiu, els cartells i la butlleta que 

es va distribuir a totes les llars del poble. Es van utilitzar tots els canals disponibles per 

comunicar els pressupostos participatius a Bordils (cartellera, informació porta a porta, 

Instagram, facebook, twitter i web municipal).  

 
Es va fer arribar aquest díptic a totes les cases: 
 

 
 
 
Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? 
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Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

 
Com s’ha fet el seguiment del procés? 
  
A finals d’agost, es va decidir que el pregó de la Festa Major estigués dedicat als 
pressupostos participatius i aquest es va preparar amb l’actriu, Mireia Peña, i el 
representant del Consell del Poble.   
 
Complementant els llibrets informatius amb l’explicació de les propostes que també es 
va fer arribar a tots els habitatges i se’n van deixar en els establiments més concorreguts 
del poble, es van fer uns plafons informatius que es van penjar prop de la zona bar 
durant els dies de la festa major.  

 
 
 
 
El mes de setembre es va fer la votació popular. Segons el padró municipal hi ha 1.535 
persones majors de 16 anys que podien votar entre les 8 opcions validades.  Es va optar 
pel vot presencial i durant tota una setmana en diferents horaris que acabava el 
diumenge 26 de setembre de 10 a 14 h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb quins indicadors s’ha avaluat? 
 
En temes d’avaluació es contempla diferents espais. Principalment una avaluació 
global que ens ha permès determinar: 

• Grau de canvi social plantejat inicialment. 

• Grau d’implicació i participació dels agents participants. 

• Idoneïtat de les accions i eines emprades en relació als objectius marcats.  

• Quin ha estat el perfil de participació i si han participat persones que 
“normalment” no ho feien.  

• Quin ha estat el grau d’implicació i aportació de les persones professionals i 
agents del territori 
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-indicadors: número de persones participants en cada acció, avaluació de la 

participació per part de les persones participants, avaluació de les persones 

professionals i dels membres del consell del poble. També valoració qualitativa de les 

propostes presentades.   

 

-correctors: la correcció s’ha realitzat de forma contínua. L’equip d’intervenció ha fet el 

seguiment. Des de l'Ajuntament i el Consell del poble ha fet el seguiment de les fases 

per reduir al màxim els possibles errors i adaptar l’estratègia per tal que tingui el major 

impacte possible.  

 
Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han  efectuat? 
 
La validació final feta per part del Consell del poble va ser de 8 propostes que van 
passar a la votació van ser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


