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NOM DEL PROJECTE  

Participa Peralada - Pressupostos participatius de Peralada 2021-2022 

Breu descripció del projecte 

L’Ajuntament de Peralada posa en marxa la seva política de participació ciutadana amb la creació 
del primer Pressupost participatiu, a través del projecte 'Participa Peralada'. 
El projecte consisteix en el disseny i la implementació d'aquest procés, per tal que tota la 
població, entitats i comerciants escullin la destinació de 40.000 euros de la partida d'inversions 
del proper Pressupost municipal. Gràcies a la implicació activa dels centres eductius locals (llar 
d’infants, escola i institut), de l’Espai Jove i del casal d’avis, el procés comptarà amb la 
participació d'infants, joves i gent gran. Mitjançant aquest procés participatiu, l’Ajuntament vol 
garantir el dret dels vilatans i vilatanes a estar informats, a ser consultats i a prendre part en una 
política pública de caràcter econòmic que determinarà una part important de les inversions del 
proper any.  
S'ha encarregat la dinamització, el disseny i la implementació del procés a l'empresa 

especialitzada Neòpolis. 

Nombre d’habitants del municipi 

1898  

Procés/projecte  

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

Garantir el dret dels veïns i veïnes a estar informats, a ser consultats i a prendre part en una 

política púbica de caràcter econòmic que determinarà una part de les inversions dels 

pressupostos municipals, a través d'un procés de pressupostos participatius. 

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

Per implicar els vilatans i vilatanes en general en la presa de decisions i per involucrar-los en les 

dinàmiques de participació ciutadana. L’Ajuntament està convençut que amb aquest procés serà 

capaç d'invertir d'una manera molt més eficaç, eficient i intel·ligent els 40.000 euros del 

pressupost del capítol d'inversions que hi vol destinar. 

Qui participarà al procés? 

Totes les persones que visquin al municipi o hi tinguin algun vincle. També hi tindran un paper 

actiu l'equip de govern, els serveis tècnics municipals i personal administratiu de pràcticament 

totes les àrees del consistori, sobretot en la fase de filtratge de les propostes i en el moment de 

pressupostar els projectes finalistes. 

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

Amb personal administratiu i dels serveis tècnics de l’Ajuntament, amb un dinamitzador extern 

per al disseny i la dinamització del procés, impremta per la impressió del material gràfic. Es 

compta també amb l’estructura administrativa de l’Ajuntament i les instal·lacions municipals. 
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Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 
FASE 1: Disseny, pedagogia, seducció i informació prèvia. 

FASE 2: Difusió del procés i recull de propostes ciutadanes. 

FASE 3: Filtratge intern de les propostes rebudes. 

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

(Taller TOP 10!). 

FASE 5: Treball intern per determinar el pressupost de les propostes prioritzades que passaran 

a la fase de votació final. 

FASE 6: Votació final i retorn de resultats. 

FASE 7: Execució de les propostes guanyadores (any 2022). 

 
Quins mecanismes i eines participatives utilitzarem?  
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  
Reunió explicativa del procés participatiu i tallers deliberatius.  

El procés també comptarà amb el suport d'un aplicatiu web (http://participa.peralada.cat), que 

permetrà participar i/o seguir tot el procés de manera virtual. Es facilitaran espais Punt TIC a 

veïns i veïnes per participar i seguir el procés. 

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

Sí, s’utilitzaran eines de participació en línia (web del procés) per enviar propostes i vehicular la 

fase de votació final a través d'un aplicatiu de vot, així com espais deliberatius presencials i 

virtuals. També s'utilitzarà l'enviament de butlletes casa per casa per crear propostes en l'àmbit 

de la llar i es facilitarà la possibilitat del vot físic (a banda del virtual). 

Quin és el calendari o cronograma del procés? 

* Inseriu el calendari o cronograma 

  FEB MARÇ ABRIL MAIG JUNY JUL AGOST SET OCT NOV DES GENER 

FASE 1                         

FASE 2                         

FASE 3                         

FASE 4                         

FASE 5                         

FASE 6                         

FASE 7                         
 

FASE 1: Disseny, pedagogia, seducció i informació prèvia (febrer-març). 

FASE 2: Difusió del procés i recull de propostes ciutadanes (del 15 de març al 4 d'abril). 

FASE 3: Filtratge intern de les propostes rebudes (abril-maig). 

FASE 4: Jornada deliberativa/taller participatiu per prioritzar les propostes vàlides rebudes - 

Taller TOP 10! (juny-juliol) 

FASE 5: Treball intern per determinar el pressupost de les propostes prioritzades que passaran 

a la fase de votació final. (agost-setembre) 

FASE 6: Votació final i retorn de resultats (octubre-novembre). 

FASE 7: Execució de les propostes guanyadores (any 2022).  
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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? 

L'Ajuntament proposa la col·locació física d’una urna a peu de carrer, per acostar-se als/a les 

participants, explicar-los en primera persona el procés participatiu i animar-los a participar-hi. A 

més, es disposarà d'un web específic del procés (http://participa.peralada.cat), que s'actualitzarà 

constantment i que permetrà l'enviament de propostes (fase 2) i la vehiculació de la fase final de 

votació. 

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

Per afavorir la participació equitativa entre homes i dones, es vetllarà perquè en totes les fases 
del procés hi hagi una representació paritària de discursos. 

Per afavorir la participació de tota la ciutadania en el procés, es faran accions per fer partícips 
els alumnats dels centre educatius locals, dels usuaris de l’Espai Jove i del casal de la gent gran. 
També es posarà a disposició del procés l’assessorament personal i espais Punt TIC.  

Es mostrarà detalladament i gràficament tots els resultats i dades de participació al web municipal 
www.peralada.org i al web http://participa.peralada.cat i se’n donarà compte al Ple.  

I per enfortir la xarxa entre els diferents actors del municipi, es crearan espais deliberatius 
presencials per deliberar sobre les propostes rebudes i escollir-ne els projectes finalistes. 
 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

Quines són les accions comunicatives previstes? 

La promoció serà a través de diferents canals, tant digitals (web i xarxes socials) com presencials 

(díptics, panells informatius i cartells a repartir a les cases i els comerços locals). En l’àmbit digital, 

també s'ha impulsat una pàgina web dinàmica (http://participa.peralada.cat) i s'ha dissenyat un 

logotip. També es faran notes de premsa als mitjans de comunicació. 

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 

El calendari s'adaptarà seguint totes les fases. La web s'actualitzarà en cada fase, i s'informarà 

setmanalment pels diferents canals sobre el funcionament i l’estat del procés participatiu. 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

Mitjançant el Grup Promotor, un grup de treball transversal i multidisciplinari format pels referents 

tècnics de Neòpolis i pels interlocutors polítics i tècnics de l’Ajuntament, sobretot de les àrees de 

serveis tècnics, participació i comunicació. 

Amb quins indicadors avaluarem? 

El nombre d’assistents a la reunió informativa i al taller Top 10!,  el  nombre de propostes, la 

proporció de propostes vàlides en funció del total de propostes rebudes, el nivell d’incidències i 

la qualitat i perfil de les propostes vàlides, així com el % de participació en la votació final. 

L'avaluació, la faran tant el Grup Promotor com els mateixos participants. 

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

Publicació i actualització constant de les fases i resultats del procés, totes les dades de 

participació així com l'estat d’execució de les propostes guanyadores al web 

http://participa.peralada.cat, a les xarxes socials i al Butlletí Municipal. Mitjançant la regidoria de 

Participació Ciutadana, també se’n donarà compte al Ple municipal. 

Pressupost del projecte/procés 

http://participa.peralada.cat/
http://www.peralada.org/
http://participa.peralada.cat/
http://participa.peralada.cat/
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Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 

Despeses detallades Euros 

Disseny i dinamització dels Pressupostos Participatius 2021-2022 9.994,60 € 

Impressió del díptic informatiu i de la butlleta de participació per a la 
presentació de propostes 250,00 € 

Impressió del díptic informatiu i de la butlleta de participació per a la votació 
final 250,00 € 

Total despeses 10.494,60 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


