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

 

 Ajuntament de Riudaura   

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.  

Nombre d’habitants del municipi 

520   

Procés/projecte  

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

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. Desenvolupar trobades 

veïnals de consens i deliberació per construir les propostes pel pressupost destinat al procés de 

manera col·lectiva.  

A més també té com a objectius:  

- Desenvolupar processos de deliberació col•lectiva que inverteixin en la qualitat de les 

polítiques públiques.  

- Crear fòrums de discussió i consens per generar intel•ligència col•lectiva en l’elaboració 

dels Pressupostos.  

- Fomentar la informació i la formació del teixit associatiu de Riudaura amb la voluntat de 

consolidar la implementació de la democràcia participativa .  

- Mobilitzar l’entramat social del poble en base a uns valors participatius que dinamitzin la 

construcció d’un poble en moviment.  

 

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

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. 

Qui participarà al procés? 
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Totes les persones majors de 16 anys empadronades a Riudaura  a títol individual així com 

entitats a través de la comissió de seguiment. També participaran persones amb càrrecs polítics 

i tècnics d'organismes municipals o comarcals..  

 

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

. Es compta amb les persones tècniques que desenvoluparan el procés de pressupostos 

participatius així com les validacions de les propostes que sorgeixin. També es compta amb 

espais municipals per fer les trobades veïnals i plataformes digitals per aquelles qüestions 

virtuals. 

Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 
 

Fase de disseny del procés 

En aquesta primera fase ens referim a la part de definició metodològica del procés que es seguirà 

per dur a terme els pressupostos participatius. En aquesta primera fase cal definir de manera 

clara i consensuada quin és el marc en el qual es desenvoluparà el procés, de quina manera i 

amb quins òrgans o espais de seguiment. 

Caldria definir en aquesta fase: 

- Reglament dels pressupostos 

- Proposta metodològica i els espais de deliberació 

- Creació d’un grup de seguiment i acompanyament del procés 

- Com es farà la votació 

- Quins canals de difusió i informació pública s’utilitzaran: físics i online 

 Fase de comunicació i informació pública 

En qualsevol procés de participació aquesta fase és de vital importància. S'ha de garantir a la 

ciutadania el dret a ser informada sobre el què, el com, el quan, el perquè i els límits participatius 

del procés que es vol dur a terme. 

En aquesta fase caldrà: 

- Presentar públicament el procés. 

- Preparar els material online i en paper de difusió dels pressupostos. 

- Formació necessària per dur-los a terme. 

 

Fase de construcció de propostes i els espais de deliberació col·lectiva 

En aquesta etapa del procés la ciutadania té l'oportunitat de presentar les propostes que 

considera més escaients pel municipi. Unes propostes que es poden construir individualment i/o 

col·lectivament i que, posteriorment hauran de passar per diferents filtres abans d'arribar a la 

fase de votació final. 

En el cas del municipi de Riudaura creiem que la opció més adequada per realitzar aquests 

espais sigui a través de taules presencials que permetin debatre les propostes i generar-ne de 

noves abans no passin pel procés de deliberació. 

En aquesta fase caldrà:  
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- Constituir i dinamitzar les taules de deliberació. 

 

Fase de validació tècnica 

Arribem a una de les etapes claus de qualsevol procés de pressupostos participatius, la que fa 

referència al treball intern que ha fet l'ajuntament per validar les propostes que han rebut per 

garantir que s’ajusten als criteris marcats en el reglament. Caldrà, amb el suport del personal 

tècnic del Consell Comarcal, Consorci SIGMA, Consorci d’Acció Social de la Garrotxa... segons 

la proposta presentada; validar que les propostes presentades són viables i pressupostar-les per 

tal que estiguin a punt per ser votades per la ciutadania. 

En aquesta fase caldrà: 

- Fer un treball de validació tècnica per garantir la viabilitat de les propostes i que 

s’ajusten als criteris del reglament. 

- Pressupostar les propostes. 

- Definir el llistat de propostes acceptades i el d’excloses. 

 

Fase de votació 

En aquesta fase totes les propostes presentades i que han superat el filtre tècnic seran posades 

a votació ciutadana per tal que d’aquí en surtin aquelles propostes que s’executaran de la partida 

pressupostària destinada al projecte. 

En aquesta fase caldrà: 

- Difondre i comunicar les propostes acceptades i validades. 

- Posar en marxa el model de votació presencial o electrònica. 

- Crear material gràfic que permeti la votació. 

 

Fase de retorn i avaluació del procés 

La darrera fase de qualsevol procés participatiu té a veure amb la rendició de comptes, és a dir, 

amb la devolució dels resultats. No només es tracta d'un exercici de transparència, sinó també 

de respecte a les persones que hi han participat. També permet generar confiança entre els 

governants i reforçar el crèdit del procés en futures edicions.  

En aquesta fase caldrà:  

- Fer un retorn de les propostes guanyadores a la ciutadania. 

- Fer seguiment amb el grup creat per acompanyar el procés i avaluar-ne els resultats. 

- Proposar millores per tal que puguin ser incorporades en el següent procés de 

pressupostos participatius. 

- Fer un seguiment de les propostes i informar a la ciutadania de l’execució d’aquestes. 

 
Quins mecanismes i eines participatives utilitzarem?  
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  
Es concertaran trobades veïnals en grups petits on a través de jocs i dinàmiques es construiran 

les propostes a presentar pel procés. Majoritàriament es prioritzarà la presencialitat. 

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

Es farà una metodologia presencial. Es faran servir diversos materials pedagògics i lúdics per 

desenvolupar les sessions. També s'usaran plataformes digitals per fer acompanyament virtual. 
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Quin és el calendari o cronograma del procés? 

* Inseriu el calendari o cronograma 

 

 

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? 

Aquest any degut a la situació de pandèmia haurem d'innovar en la manera de dinamitzar els 

grup petits i ls espais on fer les trobades.  A més també s'estrenarà una plataforma per fer les 

votacions virtualment. Són innovadores perquè fins ara les trobades eren molt nombroses i 

fetes a l'escola del municipi. A més serà la primera vegada que es fa servir la votació amb una 

nova plataforma virtual. 

S'ha contemplat que la comissió de seguiment i la representativitat enree homes i dones sigui 

equitativa en tots els espais 

El fet de fer unes trobades específiques amb joves i gent gran per treballar les pre-propostes 

facilitaran aquest objectiu 

S'ha previst publicar tot el que es faci en les plataformes d'informació municipal. 

A més de la comissió de seguiment formada per diferents actors també es tindran en compte a 

l'hora de validar propostes 

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? 

Es faran noticies, cartells i material divulgatiu a l'inici del procés, a l'inici de cada fase i per fer el 

retorn de totes les trobades així com del resultat de les votacions. 

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 
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. Les accions aniran calendaritzades en cada fase del procés per igual: a l'inici, durant i al 

finalitzar. Sobretot en les fases d'informació, presentació de propostes, votació i retorn que són 

de les més important per a la transparència i la ciutadania.. 

  

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

A través de la comissió de seguiment i de la validació que es faci amb les persones que 

participen a les trobades veïnals. Es facilitarà preguntes de diferents aspectes del procés per 

recollir propostes de millora. 

També es farà a través de les trobades entre l’equip de govern i l’equip tècnic que desenvolupa 

el procés per si cal anar fent adaptacions o canvis de darrera hora.  

Amb quins indicadors avaluarem? 

Hi haurà indicadors quantitatius i qualitatius. Alguns seran la quantitat de persones que 

participen i perfils, les tipologies de propostes que sorgeixen i l'abast que tenen a nivell de 

respondre una necessitat del poble... 

Està previst fer material en paper i penjar també la informació a la pàgina web i xarxes locals. 

També es prevue treballar amb els mitjans de comunicaicó comarcal així com algun butlletí. 

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

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 
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