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NOM DEL PROJECTE  
 “PROJECTES PARTICIPATIUS  2021”  
 
Breu descripció del projecte 
El projecte engloba dos processos participatius, "Pressupostos participats 20-21" i 
"Debats per a l'ordenança de mobilitat". 
  
Nom del municipi   Palamós  
 
Nombre d’habitants del municipi   18.135 
   

Procés/projecte  

 
Què s’ha fet? 
(Indiqueu quin era l’objectiu) 
 L’objectiu del projecte és reforçar la implicació de la ciutadania tant en el 
desenvolupament de les polítiques públiques com en les decisions que afecten el dia a 
dia de les persones. Concretament en aquest projecte es pretén que la ciutadania 
decideixi el destí d’una part del pressupost municipal i, també, que faci aportacions en 

la redacció d’una ordenança.  
 
Per què s’ha fet?  
(Justifiqueu el projecte)  
L’activitat del servei de participació ciutadana es basa en tres eixos bàsics: La 
comunicació i la informació com a base de la participació, l’enfortiment del teixit ciutadà 
i l’escola de participació.   
Quant als pressupostos participats, aquesta ha estat la tercera edició. La intenció és 
anar consolidant el procés, ja que amb la continuïtat anem aprenent, tant les persones 
que hi participen com les persones que ho organitzem. Aquest procés està molt ben 
valorat i és una bona forma d’implicació de la ciutadania amb la presa de decisions d’una 
part dels recursos municipals.  
Quant a l’ordenança de mobilitat, fomentar el debat entre diferents sectors de la 
ciutadania ajuda a que, de la reflexió, en surti una forma de decidir madura i compartida. 
A aquest component pedagògic, s’hi afegeix el valor afegit de l’impacte significatiu que 
té l’ordenança en la vida quotidiana de la ciutadania. 
Ambdós projectes es basen en el trasbals d’informació i la importància dels canals de 
comunicació establerts. 
 
Qui ha participat en el procés?  
(Ciutadania, entitats...) 
Quant als pressupostos participats 20-21, ha estat cridada a participar tota la 
ciutadania excepte en alguna fase. Han respost l’enquesta 346 persones. Han 
presentat propostes 76 persones. Van assistir al taller de priorització de propostes 8 
persones de les 76 convocades (les que havien fet propostes). Van prendre part de les 
votacions 441 persones empadronades a Palamós majors de 16 anys. 
Quant als debats per a l’ordenança de mobilitat, van respondre l’enquesta inicial 174 
persones. Van assistir als tallers: Veïnatge del Barri vell, 36 persones; Veïnatge del 
Nucli antic de Sant Joan, 11 persones; Comerciants del municipi, 7 persones. A la 
reunió de retorn hi van assistir 15 persones.  
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Amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme el procés? 
  
Quant a recursos humans, s’ha comptat amb el tècnic de participació ciutadana en 
ambdós processos. En el procés dels Pressupostos participatius 20-21, es va comptar 
amb personal dels serveis tècnics en la priorització i elaboració de propostes 
definitives. En la consulta prèvia de l’ordenança de mobilitat s’ha comptat amb un 
suport extern que ha fet de dinamitzadora en els grups de discussió i ha col·laborat en 
el disseny i execució del procés.  
Quant als recursos materials, els espais i material d’oficina han estat propis del 
consistori. Per a l'edició dels qüestionaris i les butlletes de recollida de propostes i 
votacions, s’ha contractat diferents professionals. 
Pel que té a veure amb la comunicació, s’ha fet ús de la ràdio municipal i les xarxes 
del consistori. S’han pagat dues campanyes de facebook. Per a la participació online 
hem comptat amb la plataforma DECIDIM.  
 

Metodologia: com i quan 

 
Quines han estat les fases del procés? 

 Respecte els pressupostos participats les fases són: 

1. Elaboració i recollida d'una enquesta ciutadana. 

2. Recollida de propostes 

3. Validació tècnica de les propostes 

4. Priorització i elaboració de les propostes definitives 

5. Votacions dels projectes  

6. Retorn i seguiment de l'execució. 

Respecte els debats per a l'ordenança de mobilitat les fases són: 

1. Elaboració i recollida d'una enquesta ciutadana. 

2. Grups homogenis de discussió i treball.  

3. Posada en comú i concreció de les propostes. 

4. Elaboració del document que es farà arribar a la comissió redactora de l'ordenança.  
 
Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir?  
(Tallers, dinàmiques, suport d’eines TIC en el procés, etc.)  
Per als pressupostos participats s'han utilitzat enquestes mitjançant la plataforma 
DECIDIM i persones que amb una tauleta han recollit respostes a la via pública. S’han 
editat butlletes de recollida de propostes i de votacions que s’han pogut dipositar en 
urnes repartides en diferents dependències de l’Ajuntament. S’ha utilitzat la plataforma 
DECIDIM per a la recollida de propostes i de vots per a ampliar la diversitat de 
participació i de canals de recollida. S’han fet un taller amb personal tècnic de 
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l'Ajuntament i ciutadania en el que s’ha fet un treball previ en petits grups i després 
s’ha posat en comú per millorar i consensuar els resultats.   
Per a l'ordenança de mobilitat s'han recollit enquestes per tres canals diferents: 
mitjançant díptics que s’han repartit als barris històrics del municipi, amb una persona 
enquestadora als principals carrers afectats i amb la plataforma DECIDIM. S’han fet 
tres tallers on s’ha treballat en grups petits i s’ha utilitzat la dinàmica de rols per 
intentar treballar l’empatia de les persones presents cap a altres col·lectius que tenen 
interessos diferents als propis. A la reunió de retorn es va anar llegint el recull dels 
tallers i es van matisar els punts que va caler.   
 
Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 
(Inseriu el calendari o cronograma) 
 Pressupostos participats 20-21 
Novembre i desembre 2020 --> Enquesta ciutadana 
Gener i febrer 2021              --> Recollida de propostes 
Març i abril 21                       --> Validació tècnica de les propostes 
Juliol 21                                 --> Re-elaboració entre tècnics i ciutadania 
Agost i setembre 21              --> Votacions 
Setembre 21                         --> Publicació de resultats 
 
Debats per a l'ordenança de mobilitat 
Maig / juny        --> Enquesta ciutadana 
Juny                  --> Tallers de treball amb grups específics 
Juliol                  --> Reunió per concretar i compilar les propostes 
Juliol  / agost     --> Elaboració d'un document i lliurament a la comissió redactora  
 

 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?  
 En els pressupostos participats 20-21 s’ha fet un taller on la ciutadania estava 
assessorada per personal dels serveis tècnics per tal de millorar les propostes 
validades.  
Quant a la metodologia, enguany, abans de recollir propostes hem inclòs una 
enquesta per a provocar una reflexió prèvia a l’elaboració de propostes.  
 
Per què són innovadores? 
Essent conscients que reunir-se amb personal de l'Ajuntament no ha de ser novedós, 
a Palamós ha estat la primera vegada que  en una mateixa taula de treball han 
treballat tècnics d'urbanisme juntament amb ciutadans i ciutadanes.  
L’enquesta prèvia a les altres accions és nova respecte edicions anteriors. A part de 
recollir informació té una intenció de portar a la reflexió inicial.  
 
Com s’ha alineat el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17? 
ODS 10. S'han fet sessions presencials per explicar el procés i promoure la seva 
participació entre els alumnes de batxillerat. 
ODS 16. En els pressupostos participats s’ha aprofitat per actualitzar l'estat d'execució 
dels projectes triats en les sessions anteriors. També s’han publicat els resultats, així 
com el seu seguiment.  
En el procés de l’ordenança de mobilitat, s’ha publicat tant el document resultant, com 
la mateixa ordenança que s’aprovarà i estarà oberta a al·legacions.  
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Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

 
Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme? 
 Respecte els Pressupostos participats 20-21 s’han repartit dos díptics als 10.000 
domicilis de Palamós (el que conté tota la informació amb la butlleta de propostes i el 
de les votacions). S’ha editat un vídeo per promocionar la recollida de propostes. S’ha 
fet una falca de difusió durant el període de votacions a la ràdio municipal. S’han 
costejat dues campanyes de facebook. L’obertura dels períodes de recollida de 
propostes i de votacions, així com la convocatòria al taller de priorització s’han fet 
enviant un mail a les entitats inscrites al registre municipal d’entitats.  
Quant a l’ordenança de mobilitat, es va fer un díptic amb la informació inicial i 
l’enquesta que es  distribuir a les zones més afectades per l'ordenança de mobilitat. 
També es va aprofitar per informar de les convocatòries de les reunions per a les 
persones residents als barris vells. 
 
Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? 
 Quant als Pressupostos participats 20-21, el vídeo de difusió de recollida de propostes 
es va difondre durant el mes de gener mitjançant les xarxes socials de l’Ajuntament, 
també enviant-lo via mail a les entitats municipals i a les persones participants en 
edicions anteriors i, finalment, mitjançant la plataforma DECIDIM.  
Les falques de Ràdio Palamós per promocionar les votacions es van difondre durant 3 
setmanes entre agost i setembre. 
Les dues campanyes de facebook es van fer durant el període de recollida de 
propostes i el període de votacions ( Durant 15 dies de gener, la primera i del 30 
d’agost al 5 de setembre, la segona). 
Es van fer tres notes de premsa: Una després del taller de priorització de propostes, 
una altra uns dies abans d’iniciar-se el període de votacions i la darrera amb la 
publicació dels projectes triats. 
Quant als debats per a l’ordenança de mobilitat es va fer una nota de premsa al maig 
per difondre l’inici del procés participatiu i l’existència de l’enquesta. 
Es va publicar l’enquesta a la plataforma DECIDIM i es van editar 1800 díptics que es 
van fer arribar als domicilis dels habitatges més afectats (nuclis històrics). 
A Ràdio Palamós es van generar tres notícies que es van publicar al març, maig i juny. 
 
El vídeo justificatiu de la subvenció es pot visualitzar a: 
https://www.youtube.com/watch?v=VPz0yvU0pUM&t=47s 
 
 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com s’ha fet el seguiment del procés? 
  
Quant als Pressupostos participats 20-21, el procés s’ha anat valorant pel Consell de 
participació en les tres reunions que hi ha hagut durant el 2021 (febrer, juliol i 
novembre).  
A la butlleta de votació vam donar la possibilitat de valorar el procés quantitativament i 
amb comentaris. A la reunió de retorn del procés, es va passar un mentimeter per fer 
una valoració numèrica i escriure dos conceptes. 
Quant als debats per a l’ordenança de mobilitat es va fer un mentimeter al final de les 
reunions amb els comercials i amb el veïnatge del nucli de Sant Joan (amb els del 
Barri vell no va ser possible). 
   
Amb quins indicadors s’ha avaluat? 
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 Quant als Pressupostos participats 20-21 es van recollir 343 enquestes d’opinió, hi va 
haver 76 propostes per valorar, es van acceptar com a vàlides 16 propostes, van 
assistir 8 persones al taller de priorització i van votar 441 palamosines majors de 16 
anys. Finalment, 265 persones van valorar el procés amb una mitja de 5,08 sobre 6. 
Quant als debats per a l’ordenança de mobilitat es van recollir 174 qüestionaris. Als 
tallers hi van assistir un total de 54 persones: 11 al taller amb els veïns i veïnes de 
Sant Joan, 7 al taller amb els comerciants de la vila i 36 al taller amb el veïnatge del 
Barri vell de Palamós. A la reunió de retorn hi van assistir 15 persones. 
En aquest procés cal remarcar que va haver-hi una tensió inicial fruit de rumors que 
havien circulat entre la població i a mesura que es van anar veient els resultats, els 
ànims es van moderar molt significativament. 
 
 
Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han  efectuat? 
 Pressupostos participats 20-21. A mesura que s’han anat generant documents, s’han 
anat publicant en la plataforma DECIDIM. En aquest procés s’ha fet una reunió 
específica de retorn en la qual s’ha convocat a unes 200 persones que han participat 
fent propostes i/o votant, alhora que han mostrat el seu interès en ser informades. El 
document de retorn se’ls hi ha fet arribar a totes, tan si van assistir a la reunió com si 
no ho van fer. 
Debats per a l’ordenança de mobilitat. A mesura que s’han anat generant documents, 
s’han anat publicant a la plataforma DECIDIM. En aquest procés es va fer una reunió 
de retorn per a la presentació de resultats. El doucment amb les propostes s’ha fet 
arribar a la comissió redactora i el retorn definitiu es podrà veure quan l’ordenança 
sigui aprovada. Llavors caldrà argumentar les causes de les aportacions que no s’hi 
hagin inclòs.  
 

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.) 
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