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NOM DEL PROJECTE  

PROCESSOS PARTICIPATIUS 2021 

Breu descripció del projecte 

El projecte engloba dos processos participatius, "Pressupostos participats 20-21" i "Debats per 

a l'ordenança de mobilitat". 

El primer té vàries fases, en les que s'inclou 3 moments importants:  

1. Recollida de propostes que es refereix a quan la ciutadania pot fer propostes de projectes o 

actuacions seguint les condicions establertes.  

2.Priorització de les propostes que es duran a votació. Es faran trobades entre les persones 

que han fet les propostes i persones treballadores de l'Ajuntament.  

3. Votació de les propostes per part de la ciutadania. Totes les persones empadronades majors 

de 16 anys podran votar les propostes validades per tal de prioritzar-les.  

El segon procés també té tres moments importants:  

1. Recull d'informació mitjançant una enquesta ciutadana.  

2. Grups homogenis i específics de discussió i treball.  

3. Posada en comú i concreció de les propostes. 

Nombre d’habitants del municipi 

18.135   

Procés/projecte  

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

1. La intenció de l'Ajuntament és que la transparència i la corresponsabilitat en les 

decisions municipals siguin principis inspiradors. L’objectiu del procés "Pressupostos 

Participats 2021" és implicar la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre 

la destinació d’una part dels recursos municipals, mitjançant un sistema reglat de 

participació ciutadana. Es vol dedicar 200.000 euros del pressupost a fer les inversions 

que decideixi la majoria de la ciutadania. 

2. Amb el procés “Debats per a l’ordenança de mobilitat” Es volen recollir aportacions 

respecte l'ordenança de mobilitat, tenint en compte que afecta sobretot al veïnatge dels 

habitants dels dos barris vells de la població. Apart de donar compliment al tràmit de la 

consulta pública, volem facilitar la feina de la comissió redactora elaborant un 

document que els serveixi de base per a la redacció de l’ordenança 

Per què ho volem fer? (Justifiqueu la necessitat del projecte) 

Els pressupostos participats permeten la participació directa de la ciutadania en el repartiment i 

la gestió d'una part dels pressupostos del municipi. Aquesta iniciativa arriba a la tercera sessió 

amb una vocació de continuïtat en el temps. El grau de satisfacció recollit en els qüestionaris 

d’avaluació, el suport explícit del Consell de Participació i la convicció de l’equip de govern, 

encoratgen a seguir en aquesta línia.  



Annex a la sol·licitud  
Subvenció per al foment de les polítiques de participació ciutadana  

 

Quant a l’ordenança de mobilitat,  es refonen ordenances anteriors que tenen una mitjana de 

15 anys. L’actualització d’aquestes afectarà a la ciutadania en general i particularment als veïns 

i veïnes dels dos nuclis antics que té el municipi. Per tant, no només volem complir el mandat 

de fer una consulta pública, sinó que servirà l’ocasió per fer un debat sobre com ha de ser la 

mobilitat als barris vells i com poden conjuminar els diferents interessos turístics, veïnals i de 

municipi alhora. 

Qui participarà al procés? 

En els pressupostos participats estan convocades totes les persones interessades. Podran 

participar totes les persones en la majoria de les fases. Només hi ha dues limitacions; en la 

fase de priorització i reelaboració de les propostes definitives que aniran a votació, es 

convocaran les persones que han fet propostes en la fase anterior; tanmateix en la fase de 

votacions, la participació està limitada a persones empadronades a Palamós, majors de 16 

anys.  

En la consulta pública dels debats sobre l’ordenança de mobilitat, l'enquesta estarà oberta a 

tota la població, a l’igual que en la fase de posada en comú i concreció dels temes que s’han de 

plasmar en el document que s’entregarà a la comissió redactora.  En canvi en els grups de 

discussió es convocaran als col·lectius específicament afectats, que són: Veïnatge del barri vell 

de Palamós, Veïnatge del nucli antic de Sant Joan, Sector serveis del barri vell de Palamós, 

Sector serveis del nucli antic de Sant Joan, Sector serveis de la resta del municipi, Comissió 

tècnica de mobilitat, Representants dels grups polítics. 

Amb quins recursos humans i materials es portarà a terme el projecte? 

Quant a recursos humans, es comptarà amb el tècnic de participació ciutadana durant tot el 

procés, amb tècnics de serveis tècnics per a la priorització i elaboració de propostes definitives 

igualment que amb la posterior execució i seguiment de l’execució dels projectes i, finalment es 

comptarà amb un dinamitzador pels grups de discussió en els debats de la consulta pública de 

l’ordenança de mobilitat. Quant als espais i l'edició de materials comptem amb els recursos 

propis del consistori. Pel que té a veure amb la comunicació, farem ús de la ràdio municipal i 

les xarxes del consistori. Per a la participació online tenim el DECIDIM.   

 

Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 

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. 
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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 utilitzarem?  
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  
Per als pressupostos participats s'utilitzaran enquestes, díptics, reunions entre personal de 

l'Ajuntament i ciutadania, butlletes i urnes i la plataforma DECIDIM. Per a l'ordenança de 

mobilitat s'utilitzaran enquestes, díptics, tallers, material d'oficina per a les dinàmiques de treball 

i la plataforma DECIDIM. Per a la comunicació i difusió del projecte s'utilitzaran també les 

xarxes socials... 

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

Sí, es faran servir les enquestes ciutadanes, els tallers de treball entre persones tècniques i 

ciutadans, les reunions amb grups específics, les votacions obertes a majors de 16 anys... 

Quin és 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 21 --> Validació tècnica de les propostes 

Abril 21 --> Re-elaboració entre tècnics i ciutadania 

Maig 21 --> Votacions 

Juny 2 --> Publicació de resultats 

Debats per a l'ordenança de mobilitat 

Març i abril --> Enquesta ciutadana 

Maig --> Tallers de treball amb grups específics 

Juny --> Reunió per concretar i compilar les propostes 

Juny i juliol --> Elaboració d'un document i lliurament a la comissió redactora 
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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? 

En els pressupostos participats 20-21 fer unes reunions de treball entre persones dels serveis 

tècnics i la ciutadania per a millorar les propostes validades, és una novetat. Essent conscients 

que reunir-se amb personal de l'Ajuntament no ha de ser novedós, a Palamós serà la primera 

vegada que ajuntarem en la mateixa taula de treball a persones voluntàries amb tècnics 

d'urbanisme, medi ambient i via pública.  

Quant a la metodologia, enguany hem inclòs una primera fase amb una enquesta per a iniciar 

el període de reflexió -"fer bullir l'olla"- abans de fer propostes. Aquesta enquesta té varis 

objectius: Esser el tret de sortida i difondre l’inici del procés per una banda, provocar la reflexió 

de l’estat dels equipaments i l’espai públic, i finalment recollir informació sobre la percepció 

general que té la ciutadania sobre els bens comuns del municipi.  

Com alinearem el projecte als objectius de desenvolupament sostenible, 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’actualitza l'estat d'execució dels projectes triats en 

les sessions anteriors. També es publiquen els resultats, així com el seu seguiment. En el 

procés de l’ordenança de mobilitat, es publicarà tant el document resultant, com la mateixa 

ordenança que s’aprovarà inicialment i estarà oberta a al·legacions. 

 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

Quines són les accions comunicatives previstes? 

Es farà una nota de premsa per a cada fase dels dos processos. Es reparteixen dos díptics als 

10.000 domicilis de Palamós (el que conté tota la informació amb la butlleta de propostes i el de 

les votacions). Es faran falques de difusió a la ràdio municipal. Es costegen dues campanyes a 

les xarxes socials.  

Quant a l’ordenança de mobilitat, es farà un bustiatge per a les enquestes en les zones més 

afectades per l'ordenança de mobilitat. En la fase dels grups de treball, s’utilitzaran canals de 

comunicació ja existents per als col·lectius específics (mails de la federació e comerciants, dels 

grups polítics...) i també es farà un bustiatge per a les convocatòries a les persones residents 

als barris vells. 

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 

Pressupostos participats 20-21  

Novembre 2020, nota de premsa i falca a la ràdio per donar a conèixer l’inici del procés.  

Gener 2021, repartiment dels díptics amb les butlletes de proposta, una campanya a les xarxes 

per convidar a fer propostes.  

Març 21, nota de premsa i bustiatge de fulletons.  

Abril 21, campanya a les xarxes, nota de premsa, repartiment de díptics i falca a la ràdio.  

Juny 21, nota de premsa, publicació a la plataforma DECIDIM i entrevista a la ràdio municipal. 

Debats per a l'ordenança de mobilitat 
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Març, nota de premsa, bustiatge als domicilis dels barris vells, ús de la Plataforma DECIDIM 

Maig, Cobertura de les reunions a Ràdio Palamós, difusió a les xarxes socials de l’Ajuntament. 

Juny, publicació de l’informe del procés. 

 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

El seguiment del projecte es durà a terme tant pel tècnic de participació ciutadana com pel 

Consell de Participació. 

Apart de les reunions de valoració que es faran després de cada fase del projecte, es faran uns 

qüestionaris de satisfacció que es passaran a les persones que participin en el projecte. 

Amb quins indicadors avaluarem? 

NDICADORS: Nombre d'enquestes respostes, nombre de propostes recollides, nombre de 

projectes acceptats, nombre de persones participants en les reunions amb el personal de 

l'Ajuntament, nombre de persones votants. Aportacions fetes als qüestionaris de satisfacció, 

nombre d'assistents als grups de treball. 

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

Publicació dels resultats dels projectes triats als pressupostos participats 20-21. Reunió per 

explicar aquests resultats. 

Seguiment de l'execució per part del consell de participació. Quant al debats sobre el reglament 

de mobilitat es farà públic el document que es farà arribar a la comissió redactora i l’informe del 

procés. 

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 

PRESSUPOST  

CONCEPTE VALOR 

Nòmina del tècnic de Participació Ciutadana 5.070 € 

Disseny d'un díptic de propostes 300 € 

Impressió d'un díptic de propostes 900 € 

Distribució d'un díptic de propostes 590 € 

Disseny d'un díptic de votacions 300 € 

Impressió d'un díptic de votacions 900 € 

Distribució d'un díptic de votacions 900 € 

Suport en la dinamització dels grups de treball i discussió 1.000 € 

Campanya de difusió al facebook 150 € 

TOTAL DESPESES 10.000 € 
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