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

 

 

NOM DEL PROJECTE  

Proposta de suport extern per al disseny i la dinamització dels pressupostos participatius de 

Bescanó 2021 (2ª edició) 

Breu descripció del projecte 

Els pressupostos participatius són una eina de democràcia deliberativa pensada per implicar de 

forma activa a la ciutadania en la gestió de la cosa pública mitjançat la definició de propostes 

concretes de millora del municipi per tal que aquestes puguin ser incorporades directament en el 

pressupost municipal. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Bescanó, mitjançant aquest procés de participació ciutadana 

vol donar continuïtat a la primera edició duta a terme l’any 2020 i garantir el dret dels ciutadans 

d’estar informats, ser consultats i prendre part en una política pública de caràcter econòmic que 

determinarà el destí de 50.000€ de la partida del capítol d’inversions de l’any 2021 (el doble de 

la destinada l’any passat). 

Nombre d’habitants del municipi 

4991   

Procés/projecte  

Què volem fer (Indiqueu-ne l’objectiu)? 

Un procés d'aprofundiment democràtic que té per objectiu que la ciutadania pugui decidir de 

forma directa el destí de 50.000€ del capítol d'inversions del pressuposto municipal de l'any 2021 
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Per què ho volem fer? (Justifiqueu la necessitat del projecte) 

Perquè els pressupostos participatius són una eina de democràcia deliberativa i democràcia 

directa que permet generar intel·ligència amb la finalitat de millorar l'eficàcia i l'eficiència de les 

inversions. És un procés que genera sentiment de pertinença, cohesió social, coresponsabilitat i 

confiança. I per donar continuïtat a una manera de fer iniciada l'any 2020 

Qui participarà al procés? 

Sobretot la ciutadania a títol individual i representats de la societat civil organitzada de tots els 

pobles del municipi. Però també hi tindran un paper important l'equip de govern, els tècnics 

municipals i el personal administratiu. 
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Amb quins recursos humans i materials es portarà a terme el projecte? 

Amb els suport de consultoria Neòpolis (experts en participació ciutadana i pressupostos 

participatius), dels tècnics municipals, del personal administratiu, de l'equip de govern i també 

d'una empresa especialitzada en disseny de materials informatius (díptics, butlletes de votació, 

cartells, etc.) 

Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 

FASE 1: Disseny, pedagogia, seducció i informació prèvia 
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FASE 2: Recull de propostes via web i butlleta casa per casa 
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FASE 3: Primer filtratge intern de les propostes rebudes 
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FASE 4: Jornada deliberativa / taller participatiu per prioritzar les propostes rebudes que han 
passat el primer filtre de manera deliberativa. 
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FASE 5: Treball intern per determinar el pressupost de les propostes prioritzades 

 

FASE 6: Votació final i retorn 
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FASE 7: Estratègies de comunicació (fase transversal) 
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Quins mecanismes i eines participatives utilitzarem?  
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  
Es duran a terme sessions informatives i participatives online, així com tallers de participació 

presencials. També es construirà un espai web per informar específicament sobre el projecte, i 

vehicular la participació online (es podran presentar propostes) i també es crearà un aplicatiu 

de vot en línia per tal que la ciutadania pugui votar electrònicament. 

Es faran servir dos o més mecanismes i/o eines diferents? 

Sí 

Quin és el calendari o cronograma del procés? 

* Inseriu el calendari o cronograma 

FASE 1: Disseny, pedagogia, seducció i informació prèvia (del 8 de febrer al 9 d'abril) 

FASE 2: Recull de propostes via web i butlleta casa per casa (del 12 d'abril al 2 de maig) 

FASE 3: Primer filtratge intern de les propostes rebudes (mesos de maig i juny) 

FASE 4: Jornada deliberativa / taller participatiu per prioritzar les propostes rebudes que han 

passat el primer filtre de manera deliberativa (durant el mes de juliol) 
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FASE 5: Treball intern per determinar el pressupost de les propostes prioritzades (agost) 

FASE 6: Votació final i retorn (setembre-octubre) 

 

 

No cal omplir si no es considera necessari (Accions innovadores i ODS) 

Originalitat o innovació en el procés participatiu (fórmules innovadores d’implicació de 

la ciutadania):   

Quines accions innovadores volem fer servir? I per què són innovadores? 

Hi haurà una web específica del procés que permetrà participar en les diferents fases del 

mateix de manera senzilla i clara . El web anirà evolucionant en funció de les diferents fases del 

projecte i es podrà consultar el seu estat en temps real en tot moment. Es construirà un 

aplicatiu de vot que no requerirà de registres previs. Es comprovarà el DNI i la data de 

naixement per tal que només poden votar les persones empadronades de 16 i més anys del 

municipi. Tot amb un disseny i usabilitat pensades per fomentar la participació de tothom 

(independentment de les competències tecnològiques) 

Com alinearem el projecte als objectius de desenvolupament sostenible, ODS 5,10,16 o 17? 

 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

Quines són les accions comunicatives previstes? 
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Web específic, notes de premsa, articles a la revista municipal, posts periòdics a FB i TW, 

cartells a llocs estratègics del municipi, repartiment casa per casa de dues butlletes (propostes i 

votació), banners a la home del web de l'Ajuntament, xerrades a l'escola i a l'institut, enviament 

de whatsApp's, boca orella, programació d'anuncis de pagament a FB,mailings.. 

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 

Les accions comunicatives es desplegaran sobretot a la fase 1 (informació i pedagogia sobre la 

2ona edició dels pressupostos participatius -del 29 de març a l'11 d'abril), fase 2 (recull de 

propostes del 12 d'abril al 2 de maig), a la fase 4 (jornada deliberativa per escollir els projectes 

finalistes - juliol), a la fase 6 i 7 (votació final i retorn - setembre i octubre) 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

A través d'una Comissió Interdepartamental integrada per l'alcalde, el regidor de participació, la 

regidora de comunicació, els tècnics de Neòpolis i els tècnics municipas de l'àrea d'urbanisme. 

També es farà un seguiment amb la ciutadania aprofitant els diferents espais de participació 

previstos 

Amb quins indicadors avaluarem? 

Representació de discursos a les sessions informatives de la fase 1 (edat, gènere, territori, 

pertinença associativa). Nombre de propostes rebudes a la fase 2. Qualitat de les propostes 

rebudes a la fase 3 (% de propostes vàlides). Representació de discursos a la fase 4 (edat, 

gènere, territori, pertinença associativa). % de vots emesos a la fase 5 

Quines accions de retorn del procés a la ciutadania estan previstes? 

Es farà un retorn de resultats a través del web del procés, també esduran a terme diverses 

accions de comunicació per informar sobre els resultats i es durà a terme una sessió final de 

retorn amb la ciutadania (online o presecial). 

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 
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