
Memòria del projecte  
(annex II del compte Justificatiu) 

Subvenció per al foment de les polítiques de participació ciutadana 
 

1 
 

 
Logo de l’ajuntament        

                   AJUNTAMENT DE RIUDUARA                                                                                                                                 
 

NOM DEL PROJECTE 
 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021  
 
Breu descripció del projecte 
Al 2018 es posa en marxa un procés de Pressupostos Participatius al municipi de 

Riudaura amb el que es vol construir una cultura democràtica al poble,  a partir d’un 

procés participatiu i vinculant que desperti l’interès de veïns i veïnes, potenciï la 

confiança entre aquests i l’administració municipal, i impulsi la participació de la 

ciutadania en la presa de decisions sobre una part del pressupost municipal. 

Aquest projecte es segueix fins el 2019 però el 2020 queda aturat per la pandèmia del 
Covid-19 Aquest 2021 l’ajuntament vol tornar a iniciar els pressupostos participatius 
donant èmfasis sobretot al col·lectiu de joves i de gent gran com a grups que han estat 
poc representatius en el processos participatius al poble  
Nom del municipi    RIUDAURA  
 
Nombre d’habitants del municipi   515 
   

Procés/projecte  

 
Què s’ha fet? 
 
 L’objectiu del projecte era despertar l’interès, cultivar la confiança i impulsar la 
participació de la ciutadania de Riudaura en la presa de decisions sobre una part del 
pressupost municipal del 2021, concretament la quantitat de 20.000€.  
 
En relació a aquest procés s’ha fet una recollida de propostes veïnals a través de fitxes 
que podien presentar a l’Ajuntament. Es van presentar un total de 17 propostes. 
Posteriorment es va proposar una trobada veïnal per acabar de consensuar les 
propostes que finalment no es va poder portar a terme per la situació pandèmica i la 
manca de participació veïnal que això suposava. Després de les validacions tècniques 
corresponents es va posar les propostes a votació popular. Van ser validades 
positivament 8 propostes.   
 
A dia d’avui les propostes ja han estat votades per un total de 58 persones que 
representen un 11,15% de la població) 
  
 
 
Per què s’ha fet?  
 
Per donar continuïtat a la participació iniciada al municipi el 2018 i que ha donat molt 

bons resultats. 

Per incorporar la ciutadania en decisions polítiques del municipi així com per prendre 
decisions de manera conjunta entre la ciutadania i el consistori en relació a la 
destinació d’una part del pressupost municipal. 
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Qui ha participat en el procés?  
En el procés han pogut participar totes les persones majors de 16 anys empadronades 
a Riudaura  a títol individual així com associacions a través de la Comissió de 
Seguiment. A la comissió de seguiment hi participen 4 associacions del poble i 
representants de l’equip de govern i l’oposició.  També han participat de les 
validacions tècniques personal d’ens públics vinculats a l’Ajuntament i el Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa.  
 
Amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme el procés? 
 S’ha comptat amb les persones tècniques que desenvoluparan el procés de 
pressupostos participatius així com les validacions de les propostes que sorgeixin. 
S´ha comptat amb la tasca i recursos humans de personal de l’Ajuntament, per poder 
completar cadescuna de les fases i la preparació i posada en marxa de la Plataforma 
de Votació. 
 També es compta amb espais municipals per fer les trobades veïnals i plataformes 
digitals per aquelles qüestions virtuals així com el suport econòmic de la subvenció de 
la Diputació de Girona.   
 

Metodologia: com i quan 

 
Quines han estat les fases del procés? 
Disseny del projecte:  

S’ha reunit la  Comissió de Seguiment amb representants de les associacions i de 

l’equip de govern i s’ha presentat el disseny i el calendari del procés axí com les 

condicions i els límits. S’ha planificat les diferents fases del procés en funció de les 

mesures de la pandèmia. La primera idea era fer els pressupostos desglossats en 

franges d’edat per a joves / genèric i gent gran però finalment ha optat per fer tot 

genèric perquè ha estat la fórmula que més resposta ha tingut.  

Cada fase ha tingut el seu calendari que ha patit alguna modificació per les mesures 

de la pandèmia. Tot i així sempre s’ha fet el disseny amb la presencialitat  de les 

persones com a punt principal del procés. No s’ha contemplat fer les trobades veïnals 

telemàticament i això ha provocat la manca de participació. La presencialitat no era 

massa nombrosa en el moment que s’havien de fer les trobades.      

Comunicació i informació pública  

S’ha informat a la ciutadania a través de la comissió de seguiment, de grups de 

WhatsApp i de un repartiment “porta a porta” de díptics explicatius. També s’han 

penjat cartells pel poble amb la informació de les dates de votació i trobades veïnals.    

Recull de necessitats:  

S’ha fet el recull de necessitats i propostes a través d’una fitxa que es presentava a 

l’Ajuntament. S’ha valorat amb la comissió de seguiment i han sorgit propostes que 

tenen a veure amb la mobilitat al municipi, amb urbanisme dels espais públics així com 

la posada en marxa d’algun equipament municipal com ara un espai lúdic i  biblioteca .  

Anàlisi de necessitats:  
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Totes les propostes recollides s’han valorat per part de l’equip de govern, la comissió 

de seguiment i tècnicament per tal de reservar el pressupost durant el 2022 per portar-

les a terme.  

Retorn i avaluació del procés.  

Pel que fa al retorn de les propostes que han sortit es fa un flyer explicatiu que es 

reparteix “porta a porta” amb els resultats de les votacions, es convoca a la Comissió 

de seguiment i es publica a la Plataforma Decidim que ha incorporat aquest any 

Riudaura.  

Al llarg del 2022 es preveu seguir el desenvolupament de les propostes per anar 
informant periòdicament de com avança el procés fet   
 
Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir?  
  
S’ha fet servir bàsicament fitxes de presentació de propostes perquè no s’ha fet 
trobada presencial . S’ha utilitzat també la Plataforma Decidim per penjar la informació 
del procés i fer les votacions  
 
Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 
(Inseriu el calendari o cronograma) 
 Març: disseny del procés i convocatòria de la comissió de seguiment  
Abril: Informació pública del procés i presentació depre-propostes  
Maig: trobades veïnal que no s’han pogut fer. S’ha fet la validació tècnica de les 
propostes presentades.  
Octubre : Preparació del material i la plataforma de votació  
Novembre: votacions  
Desembre: retorn i valoració del procés  
 
 
 

 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?  
. S’ha incorporat a la participació del municipi  de Riudaura la Plataforma Decidim    
 
Per què són innovadores? 
Fins ara Riudaura no tenia cap plataforma digital pels temes de participació ciutadana  
 
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’han fet convocatòries de la comissió e seguiment  
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S’han penjat cartells al poble amb les convocatòries de la trobada veïnal i el període 
de presentació de propostes i votacions 
S’ha fet un díptic “ porta a porta” informant de les propostes a votar i el període de 
votacions  
S’ha penjat informació del procés a la Plataforma Dedidim i la pàgina webde 
l’Ajuntament  
S’ha enviat difusió a través dels grups de Whats App del poble  
 
 
 
Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? 
 El calendari ha anat en funció de les fases del procés 
Abril i Maig : la informació va ser bàsicament per la presentació de propostes i trobada 
veïnal  
Novembre: difusió de les propostes a votar i període de votacions  
Desembre: retorn de les votacions  
 
 
 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

 
El seguiment del procés s’ha fet a través de les reunions o converses entre l’equip 
tècnic i l’equip de govern. També s’ha fet a través de les trobades i missatges amb la 
Comissió de Seguiment del procés. Per part de la ciutadania poden fer el seguiment a 
través de la plataforma Decidim.   
 
 
Amb quins indicadors s’ha avaluat? 
El procés s’ha avaluat en relació a aspectes quantitatius com per exemple en nombre de 

propostes, les persones que han participat de la votació o si les propostes han estat 

presentades a nivell individual o en nom d’una entitat que aglutina més persones.   
 

 
Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han  efectuat? 
 Es convoca una reunió amb la comissió de seguiment per fer el tancament del procé 
si la valoració.  
També es preveu fer un flyer explicatiu dels resultats de la votació. A més es penjarà 
els resultats i tot el que calgui a la plataforma Decidim per tal de garantir la 
transparència l’accés a la informació de tothom qui vulgui.  
 
 

Cost del projecte/procés 

 
 
Serveis tècnics de supervisió, direcció i control 1700€  

Campanya de comunicació, difusió i material diversos d’informació en paper   

139,15 I 163,35€ IMPREMPTA DELTA 

Recursos humans propis de l’ajuntament: 

dedicació del personal  
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 de la nòmina de Santiago Güell Boscc 8.713,47X20% =1.742,69 

 de la nòmina de la treballadora Eva Gallardo Mansilla 4.752,85 X 20%= 950,57 

 

 

 
Riuduara a data de signatura electronica 
 
 
Agustí Llop Miarons   Marta Felip Torres 
Alcalde    Secretària Interventora 
 
 
 
 
 
 
 


