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

 

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

 

NOM DEL PROJECTE  

Pressupostos Participatius 2021 de Ribes de Freser 

Breu descripció del projecte 

L'Ajuntament de Ribes de Freser sotmetrà a decisió de la ciutadania del municipi el destí d'una 

part de la partida d'inversions del Pressupost Municipal de 2022. En aquest sentit, els veïns i 

veïnes faran arribar a l'Ajuntament propostes i idees de futur que seran filtrades pels serveis 

tècnics municipals per tal de verificar que compleixin amb els requisits establerts a l'inici del 

procés (viabilitat tècnica, legalitat, adequació a la partida sotmesa a discussió...). Totes les 

propostes que superin aquest filtrat passaran al fòrum ciutadà de priorització, un espai participatiu 

obert a l'assistència de tots els veïns i veïnes de la vila en què els participants escolliran un 

nombre determinat de propostes d'entre totes les que hagin superat el tall. Les propostes 

seleccionades al fòrum passaran a la votació final de la ciutadania, que tindrà caràcter telemàtic 

i es realitzarà a través d'un portal de votació electrònica que garantirà totes les condicions de 

seguretat i requerirà de la identificació del votant de forma prèvia a l'exercici del vot. Podran votar 

totes les persones empadronades al municipi que tinguin un mínim de 16 anys. 

Nombre d’habitants del municipi 

 1.760 habitants  

Procés/projecte  

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

L'Ajuntament vol sotmetre a decisió de la ciutadania del municipi el destí d'una part de la partida 

d'inversions del Pressupost Municipal de 2022 amb l'objectiu de fomentar el debat i deliberació 

col·lectives, permetre la implicació de la ciutadania en la presa de decisions municipals i fomentar 

l'afecció, esperit crític i compromís cívic dels veïns i veïnes. 

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

L'Ajuntament de Ribes de Freser té entre les seves prioritats del mandat l'impuls i potenciació de 

la participació ciutadana al municipi, entesa aquesta com a instrument per a l'apoderament de la 

ciutadania i l'avanç cap a un model de governança cada cop més obert, transparent i permeable 

a la implicació dels veïns i veïnes en la presa de decisions. 

Qui participarà al procés? 

El procés s'adreça a tots els veïns i veïnes del municipi de Ribes de Freser que tinguin un mínim 

de 16 anys, sense distinció ni segmentació de cap tipus. Hi podrà participar tothom qui estigui 

empadronat al poble i compleixi amb el requisit d'edat esmentat. 

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

Coordinació: referent tècnica de l'Ajuntament en matèria de participació ciutadana. 

Desplegament: consultora externa especialitzada en processos participatius.  

Agents municipals implicats: servei de comunicació de l'Ajuntament i personal d'Urbanisme i Via 

Pública.  
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Recursos materials: sala + material per a la roda de premsa i la sessió participativa, web 

decideixribes.cat vinculat a una base de dades amb el padró municipal, díptic inicial d’informació 

del procés, punts físics de votació assistida amb ordinadors i personal tècnic que pugui 

orientar/ajudar el/s votant/s, bústies per a la recollida de les butlletes de paper amb propostes 

Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 

1a fase. El procés arrencarà amb la constitució de la Comissió de Coordinació, el grup de treball 
que s’encarregarà de liderar tot el projecte. Estarà format per:  l’alcaldessa, un representant del 
servei de comunicació municipal, un representant de l’empresa que es contracti per tirar endavant 
amb el procés participatiu i la referent tècnica de l’Ajuntament en matèria de participació 
ciutadana.. La raó de ser de la Comissió de Coordinació serà la d’impulsar i supervisar tot el 
procés, així com resoldre les incidències que puguin anar sorgint.  La seva primera tasca 
consistirà en l’aprovació del document de bases del Pressupost Participatiu, que haurà de recollir 
les regles del joc, és a dir, l'estructura del procés, els espais de participació previstos i els requisits 
que han de complir les propostes per ser elegibles (viabilitat tècnica, legalitat...).  

2a fase. Un cop aprovades les bases del procés, s’iniciarà la campanya comunicativa i de difusió 
inicial. A fi d’assolir un índex de participació satisfactori, es farà ús de tots els canals de què 
disposa l’Ajuntament: web municipal, xarxes socials municipals, cartellera, butlletí d’informació 
municipal. A banda dels canals tradicionals de l’Ajuntament, també es proposa dur a terme 
algunes accions comunicatives complementàries que ajudaran a reforçar la campanya 
divulgativa. 

3a fase. En aquesta fase els veïns i veïnes podran fer arribar a l'Ajuntament propostes candidates 
a formar part del procés i, per tant, susceptibles de ser incloses en la votació final. Existiran 2 
canals d'enviament de propostes: web www.decideixribes.cat i butlletes de paper (estaran 
incloses en el díptic informatiu enviat a totes les cases -seran retallables-). Un cop emplenades 
les butlletes, els veïns i veïnes podran dipositar-les en les bústies que hauran estat habilitades 
de forma expressa en diferents  espais municipals. 

4a fase. Es formarà una Comissió Tècnica, amb presència dels tècnics de l'Ajuntament de les 
àrees d'Urbanisme i Via Pública, que durà a terme un filtrat de totes les propostes recollides, 
descartant aquelles que no compleixin amb algun dels requisits i quantificant el cost aproximat 
de les informades favorablement. Totes les propostes que passin el filtrat seran agrupades en un 
document de propostes pre-finalistes que serà publicat al web decideixribes.cat. Així mateix, es 
publicarà un llistat amb els projectes descartats per la Comissió Tècnica i la raó per la qual no 
poden formar part de la votació final (viabilitat tècnica, cost...). 

5a fase. En aquesta fase es celebrarà la sessió participativa que servirà per debatre i seleccionar 
els projectes i iniciatives que es sotmetran finalment a votació. Els assistents, a través d'una 
dinàmica participativa, hauran d'escollir un nombre determinat de propostes (el que marquin les 
bases del procés; entre 10 i 15), que seran les que passin a la votació final (propostes finalistes). 

6a fase. Quan es disposi del llistat final de propostes finalistes, és a dir, d’aquells projectes que 
seran sotmesos a votació popular, caldrà destinar tots els esforços a realitzar-ne una bona 
campanya explicativa i de difusió. Es farà ús dels canals habituals de l’Ajuntament -web 
municipal, xarxes socials, butlletí d’informació municipal, cartelleria- i també del propi web del 
procés (decideixribes.cat).  En el cas de les xarxes socials municipals, es llençarà una campanya 
de pagament (contingut patrocinat).  

7a fase. Aquesta fase representa la culminació del projecte i un dels moments més importants 
dels Pressupostos Participatius: la votació popular. Totes les persones majors de 16 anys 
empadronades al municipi tindran l'oportunitat de votar fins a 3 opcions de les propostes 
finalistes. A fi de promoure la màxima participació, existiran dos sistemes de votació: presencial 
i virtual. En ambdós casos la identificació del votant es farà mitjançant el nº de DNI i la data de 

http://www.decideixribes.cat/
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naixement. La votació virtual es farà des del propi web dedideixribes.cat, on es carregarà el padró 
municipal a fi que el sistema pugui validar la identitat dels votants, mentre que per a la votació 
presencial s’habilitaran punts físics de votació assistida, amb ordinadors connectats a internet i 
personal municipal de suport. 

8a fase. En finalitzar la votació es farà el recompte dels vots per determinar quina/es és/són la/es 
proposta/es guanyadora/es. Les propostes seran ordenades per nombre de vots i s’aniran 
seleccionant projectes (començant pel més votat) fins a esgotar l’import sotmès a discussió. Un 
cop finalitzat el recompte, es difondran els projectes guanyadors a la ciutadania per mitjà dels 
canals habituals de l'Ajuntament (xarxes socials, notes de premsa i revista municipal) i del web 
decideixribes.cat. 

9a fase. En finalitzar el projecte s'elaborarà una Memòria Descriptiva de tots els treballs realitzats 
que inclourà les principals dades i xifres del procés. Aquest informe analitzarà, entre altres coses, 
les següents variables: resultats de l'enquesta de satisfacció emplenada pels assistents a la 
sessió de participació; nombre total de propostes recollides per qualsevol de les 2 vies 
estipulades: web i butlleta en paper; nombre total de propostes finalistes i sotmeses a votació; 
nombre absolut de persones participants en el procés de votació final; percentatge de participació 
en el procés de votació final sobre el total del cens amb dret a vot. 

 
Quins mecanismes i eines participatives utilitzarem?  
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  
Web decidimribes.cat, que servirà per a la recollida de propostes (fase 3) i la votació telemàtica 

(fase 7) amb identificació de cada votant (DNI + data de naixement).  

Fòrum Ciutadà de Priorització, sessió participativa que servirà per escollir les propostes que 

passaran a la votació final i tindrà caràcter telemàtic (en la sessió s'emprarà l'eina Mentimeter 

per a l'exercici de priorització). 

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

Sí. El web decidimribes.cat i el fòrum ciutadà de priorització. 

Quin és el calendari o cronograma del procés? 

* Inseriu el calendari o cronograma 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1a fase: bases i Comissió de Coordinació X      

2a fase: comunicació del projecte X      

3a fase: recollida de propostes candidates X      

4a fase: filtrat de les propostes + publicació 
de les pre-finalistes i les descartades 

 X X 
   

5a fase: sessió participativa    X   

6a fase: difusió dels projectes finalistes    X   

7a fase: votació     X  

8a fase: escrutini i difusió de resultats     X  

9a fase: avaluació del procés      X 

 

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? 
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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? 

Roda de premsa o acte públic inicial. El procés arrencarà amb una roda de premsa oberta a 

l'assistència de tothom que servirà per explicar el projecte als veïns i veïnes. 

Creació d'un portal web (decideixribes.cat) on s'anirà penjant tota la informació relativa al procés 

i s'hi aniran publicant els documents que es vagin generant. 

Edició d'un díptic informatiu a l'inici del procés, que serà repartit casa per casa, amb els detalls 

del projecte, el calendari de les actuacions i l'explicació de les diverses fórmules de participació 

previstes. 

Utilització permanent i continuada de tots els canals habituals de l'Ajuntament per a la 

comunicació dels diferents moments del projecte: xarxes socials, web municipal, revista 

d'informació municipal, cartelleria...  

S'enviaran notes de premsa als mitjans de comunicació de la comarca en cada moment 

estratègic del projecte: a l'inici del procés; quan es disposi del llistat de propostes finalistes i faltin 

pocs dies perquè comenci el procés de votació; i quan es tinguin els resultats finals de la votació. 

Campanyes de pagament a les xarxes socials. Es realitzaran diverses campanyes de pagament 

(publicacions patrocinades) al llarg del projecte per tal de donar a conèixer els diferents moments 

del procés. Concretament, es reservaran els posts promocionats per als 3 moments més 

importants del procés: la campanya informativa inicial, la votació i el retorn final de resultats. 

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 

MES 1: posada en marxa del web, edició del fulletó informatiu i roda de premsa de presentació.  

En la resta del procés s'aniran actualitzant de forma continuada els continguts del web i dels 

canals habituals de l'Ajuntament (xarxes socials, web municipal...). A més, s’aniran enviant notes 

de premsa als mitjans de comunicació. 

En la fase de votació i de difusió de resultats es faran campanyes de pagament específiques a 

XXSS per fomentar el vot. 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

El procés arrencarà amb la constitució de la Comissió de Coordinació, el grup de treball que 

s’encarregarà de liderar tot el projecte. Estarà format per:  l’alcaldessa, un representant del servei 

de comunicació municipal, un representant de l’empresa que es contracti per tirar endavant amb 

el procés participatiu i la referent tècnica de l’Ajuntament en matèria de participació ciutadana. 

La raó de ser de la Comissió de Coordinació serà la d’impulsar i supervisar tot el procés, així com 

resoldre les incidències que puguin anar sorgint.  La seva primera tasca consistirà en la redacció 

i aprovació del document de bases del Pressupost Participatiu, que haurà de recollir les regles 

del joc, és a dir, l'estructura del procés, els espais de participació previstos i els requisits que han 

de complir les propostes per ser elegibles (viabilitat tècnica, legalitat...). 

Amb quins indicadors avaluarem? 

En finalitzar el projecte s'elaborarà una Memòria Descriptiva de tots els treballs realitzats que 

inclourà les principals dades i xifres del procés. Aquest informe analitzarà, entre altres coses, 

les següents variables:  
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→ Resultats de l'enquesta de satisfacció emplenada pels assistents a la sessió de 

participació 

→ Nombre total de propostes recollides per qualsevol de les 2 vies estipulades: web i 

butlleta en paper 

→ Nombre total de propostes finalistes i sotmeses a votació 

→ Nombre absolut de persones participants en el procés de votació final 

→ Percentatge de participació en el procés de votació final sobre el total del cens amb dret 

a vot 

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

Publicació al web i difusió a través de XXSS de les propostes finalistes i les desestimades, 

indicant clarament el motiu de desestimació.  

Publicació al web i difusió a les XXSS de les propostes guanyadores. 

Nota de premsa amb les propostes guanyadores.  

Publicació al web i difusió a les XXSS d'una Memòria Descriptiva final amb tots els indicadors 

d'avaluació 

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 

Disseny de la marca gràfica del procés 600€ 

Edició, producció i repartiment casa per casa del díptic inicial 700€ 

Creació del web decideixribes.cat i la plataforma per votar electrònicament 800€ 

Treballs de l'empresa consultora que impulsarà el procés 2.400€ 

Hores "extres" del personal assignat als espais de votació assistida 300€ 

Material per a emprar en la sessió participativa 0 € 

Cartellera, vinils adhesius per a les bústies... 200€ 

TOTAL 5.000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


