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1.- DESCRIPCIÓ
El procés dels pressupostos participatius s'organitza per segona vegada consecutiva des de l'Ajuntament
de Cassà de la Selva amb l'objectiu principal d'acostar i fer partícip a la ciutadania organitzada i no
organitzada del poble en la gestió del món públic vinculat al procés d'elaboració dels pressupostos. Per
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tant, es busca incorporar l'opinió dels ciutadans en la definició de propostes concretes i basades en
inversions capaces de solucionar problemes d'àmbit local. A través dels pressupostos participatius es
pretén crear sinèrgies socials per augmentar també el sentiment de pertinença i identitat local.
El 2017 la partida dedicada als projectes dels pressupostos participatius va ser de 60.000 euros (la primera
edició del 2016 era de 35.000 euros). L'experiència positiva i la implicació de la ciutadania en la primera
edició, més enllà de la ferma voluntat política d'apostar per la participació ciutadana, va comportar
l'augment de la partida destinada a aquesta qüestió. A partir de l'experiència del primer any, l'edició del
2017 va néixer també amb el repte d'implicar a nous grups poblacionals en el procés. És per això que des
de bon principi el procés es va dissenyar pensant amb mètodes més efectius per implicar a una franja
poblacional més jove de 16 a 25 anys. Conseqüentment, el procés d'enguany va incorporar eines TIC com
la votació en línea de les propostes escollides al taller de priorització.
2.- OBJECTIUS
Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics
(60.000 €) a través d’un procés ordenat i obert a tots els ciutadans.
Generar corresponsabilitat en la presa de decisions i dur a terme una tasca pedagògica.
Generar intel·ligència col·lectiva en benefici del poble i dels interessos públics.
Fomentar la implicació, tant de les persones associades com de les no associades, en la presa de
decisions públiques
Identificar les principals necessitats del poble i fer partícips els ciutadans de les solucions posant a
la seva disposició eines de democràcia deliberativa i directa.
Disposar d’un pressupost municipal que s’adapti el màxim possible a les necessitats dels
conciutadans.
3.- FASES, ACCIONS I CALENDARITZACIÓ DEL PROCÉS
Fase d’informació i recollida de propostes ciutadanes
Sessió informativa oberta a la ciutadania per explicar el procés i les seves fases. 19 d'abril del
2017 a les 19.30 h a la sala d'actes de Can Trinxeria.
Parada de l’Ajuntament a la diada de Sant Jordi per informar sobre el procés i animar a la seva
participació. 23 d’abril del 2017 al matí a la plaça de la Coma.
Sessions de motivació als alumnes de batxillerat de l’Institut de Cassà. Maig del 2017.
Període de recollida de propostes que es poden presentar a través del formulari de les butlletes
repartides casa per casa i que s'han de dipositar a les urnes de l'Ajuntament de Cassà, al punt
d'informació del Centre Cultural Sala Galà o a la recepció de la Piscina Coberta. Les propostes
també es poden formular telemàticament. Del 24 d’abril al 15 de maig del 2017.
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Fase de filtratge intern de les propostes
Creació de la comissió interdepartamental (formada per diversos agents tècnics i polítics de diferents
àrees municipals) amb l’objectiu de valorar l’adequació tècnica i legal de les propostes rebudes, d’acord
amb les regles del procés. Juny del 2017.
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Fase de priorització de les propostes
Realització d’una jornada participativa oberta a la ciutadania per tal de prioritzar les propostes vàlides
rebudes, decidir quines passen a la votació final i, si s’escau, elaborar- ne de noves de forma col·lectiva. 28
de juny del 2017 a l’auditori del Centre Cultural Sala Galà.
Fase d’anàlisi interna de les propostes prioritzades
La Comissió Interdepartamental pressupostarà les propostes que s’hagin prioritzat a la jornada
participativa. Juliol del 2017.
Fase de votació final
Els ciutadans de 16 anys i més empadronats al municipi podran votar les propostes finalistes de forma
telemàtica o presencial amb l’objectiu d’escollir els projectes que finalment s’acabaran executant. Setembre
del 2017.
Fase de retorn
Es convocarà una darrera sessió informativa de retorn oberta a tota la ciutadania per fer l’anàlisi final dels
resultats. Desembre del 2017.
4.- ACCIONS COMUNICATIVES
El pla de comunicació dels pressupostos participatius consisteix amb diverses accions associades a les
diferents fases del procés participatiu.
Fase d’informació i recollida de propostes ciutadanes
Gener 2017

Disseny de la imatge dels pressupostos participatius 2017.

Març – Abril 2017
Maig 2017

Elaboració del web i de les butlletes de participació de la fase de la recollida de
propostes.
Elaboració d’un roll up del procés.

Maig 2017

Sessió informativa de presentació del procés.

Juny 2017

Elaboració de cartells informatius del procés de recollida de propostes. Penjada
dels cartells informatius a tots els plafons de
Cassà.

Juny 2017

Enviament de newsletter a tots els ciutadans de la base de dades
de participació ciutadana.

Juny 2017

Nota de premsa als mitjans locals i comarcals del procés de
recollida de propostes.

Juny 2017

Difusió a xarxes socials + anuncis per la recollida de propostes a
Facebook.

Juny 2017

Enviament de whatsapp pel servei municipal de missatgeria.
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Juny 2017

Entrevista a Ràdio Cassà a Pau Presas, regidor d’Hisenda per
promoure la participació.

Juny 2017

Sessions de motivació de la participació a l’institut de Cassà de la
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Selva.

Fase de priorització de les propostes
Juny 2017

Nota de premsa a mitjans locals i comarcals amb els documents i
les propostes vàlides i descartades..

Juny 2017

Elaboració de cartells informatius del taller participatiu. Penjada
dels cartells informatius a tots els plafons de Cassà.

Juny 2017

Anunci a Ràdio Cassà per animar a participar al taller.

Juny 2017

Entrevista a Ràdio Cassà a Pau Presas, regidor d’Hisenda, per
animar a la participació al taller.

Juny 2017

Enviament de newsletter amb anunci del taller participatiu.

Juny 2017

Enviament de whatsapp pel servei municipal de missatgeria.

Juny 2017

Difusió a xarxes socials + anuncis per la recollida de propostes a
Facebook.
Fase de votació final

Agost 2017

Posada en marxa del portal de votació final de les propostes.

Setembre 2017

Nota de premsa a mitjans locals i comarcals amb la informació
sobre la votació final.

Setembre 2017

Elaboració de cartells informatius animant a la votació final i
penjada dels cartells informatius a tots els plafons de Cassà.

Setembre 2017

Anunci a Ràdio Cassà per animar a la votació final.

Setembre 2017

Entrevista a Ràdio Cassà a Pau Presas, regidor d’Hisenda, per
animar a la votació final.

Setembre 2017

Enviament de newsletter amb anunci de la votació final.

Setembre 2017

Enviament de whatsapp pel servei municipal de missatgeria.

Setembre 2017

Difusió a xarxes socials + anuncis per la votació final a Facebook.

Setembre 2017

Sessió a les aules de batxillerat de l’institut de Cassà per animar a
la votació final.

Fase de retorn
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D’octubre a

Explicar a través de les xarxes socials els avenços que es van fent

desembre de 2017

amb l’execució dels projectes escollits.

Desembre 2017

Nota de premsa local i comarcal amb el resum de les actuacions
desenvolupades amb els pressupostos participatius.
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Desembre 2017

Elaboració de cartell informatiu sobre la sessió informativa de
retorn i penjada dels cartells informatius a tots els plafons de Cassà.

Desembre 2017

Sessió informativa de retorn.

Desembre 2017

Entrevista a Ràdio Cassà a Pau Presas, regidor d’Hisenda, per explicar
valoració

i

les

actuacions

realitzades

pressupostos participatius 2017
Desembre 2017

Enviament de newsletter amb la informació de retorn

5.- PRESSUPOST
Despeses

Euros

Execució de projectes

60.000 €

Suport extern per al disseny i la dinamització dels

6.993 €

processos participatius + eina online de votació.
Consultoria Neòpolis

Publicitat i organització d’actes (roll up, cartells,

250 €

anuncis xarxes socials, piscolabis
sessions presencials...)
Total despeses

67.243 €

Ingressos

Euros

Finançament propi

60.000 €

Import que se sol·licita a la Diputació de

7.243 €

Girona
Total ingressos

67.243 €
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6.- RECULL D’IMATGES

Parc de Cal·listènia

Parc de la Tirolina

Imatges de diferents tallers de participació. Debat sobre propostes
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