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1. Context del procés participatiu

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1243242 F47OM-IGVF0-CA2N4 09537289AFF110992448E2EC5F052C920ED82332) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

1.1.

Introducció

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà decideix destinar, del pressupost municipal 2018, una partida
d’inversió de 95.000 € (més 5.000€ que destina al Consell d’Infants) que es sotmetrà a participació
ciutadana. Mitjançant un procés participatiu la ciutadania podrà definir els projectes que volen dur
a terme sempre que compleixin amb els requisits establerts.
El procés s’estructura en les següents fases:




FASE D’INFORMACIÓ: difondre la informació motiu del procés de participació.
FASE DE DEBAT: emprant les metodologies més adequades es promou l’anàlisi de la informació,
la diagnosi (debat) i proposta.
FASE DE RETORN: trasllat als participants i al conjunt de la ciutadania el resultat del procés.

1.2.

Objectius del procés participatiu

L’objectiu d’aquest procés participatiu és que les persones escullin els projectes, en base a un
pressupost i a uns límits establerts que es duran a terme durant l’exercici 2017 en l’aplicació del
pressupost municipal.

1.3.

Límits del procés participatiu

Els límits del procés són aquells aspectes que, ja sigui per motius tècnics, legals, pressupostaris o
polítics, no estan oberts a deliberació. És important donar-los a conèixer als participants a l’inici del
procés per no generar falses expectatives i garantir un debat rigorós.

1.4.

Pla de comunicació

Amb la finalitat de fer la màxima difusió del procés s’han utilitzat les següents vies:
 Web municipal
 Xarxes socials (facebook, twitter i instagram)
 Cartelleria
 Bustiatge
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 Premsa
 El 31 de gener la sessió informativa

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1243242 F47OM-IGVF0-CA2N4 09537289AFF110992448E2EC5F052C920ED82332) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

 Nota de premsa explicant la sessió informativa
 El 23 de març la sessió de debat
 Anunci de la consulta popular
 El 10 d’abril – anunci de les primeres dades de participació
 El 11 de maig la sessió de retorn
 Al maig – nota de premsa amb els resultats i valoració general del procés
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2. Fases del procés


Fase informativa i recollida de propostes

En aquesta fase es realitza una sessió presencial i també s’activa la disposició d’una plataforma online
amb tota la informació del procés de participació i des de la qual es pot participar directament en
totes les fases del procés:
https://www.civiciti.com/es/labisbaldemporda
Un cop recollits els projectes, cal estructurar-los i dotar-los de contingut així com també dotar-los
d’un import d’execució (a càrrec dels serveis tècnics de l’ajuntament).



Fase de debat i consulta

En aquesta fase es realitza una sessió presencial en la que s’expliquen totes les propostes que s’han
aportat per part de la ciutadania, i es repassen una per una per comprovar si han estat acceptades
o descartades, i s’explica la justificació corresponent.
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Fase de retorn

En aquesta fase es realitza una sessió de retorn on s’exposaran els projectes finalment escollits i que
es duran a terme en base a la sessió de treball realitzat.

3. Resultats dels Pressupostos Participatius 2018
Un cop finalitzat el període de votacions dels Pressupostos Participatius a La Bisbal d’Empordà els
resultats totals han estat els següents:


El nombre de vots registrats ha estat de 713 vots.



La participació ha estat d’un 8,10% sobre un total de 8.803 que tenien dret a vot. Hi ha hagut un
increment de 14 vots en comparació a l’any passat.



L’any 2017 hi va haver una participació amb 699 vots dels quals un va ser nul. L’increment ha
estat del 2,15% en termes absoluts (quantitat de vots). I d’un 0,15% en termes relatius.



Ha estat un procés que ha permès la votació online i també la votació presencial, però ha estat
completament digital perquè qui volia votar presencialment estava assessorat i acompanyat per
fer-ho mitjançant un dispositiu electrònic (una tablet).



El període de votació han estat 6 dies donat que ha coincidit amb el dilluns de Pasqua que és un
dia festiu al calendari, això ha significat un dia menys en comparació amb l’any passat.
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3.1. Propostes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1243242 F47OM-IGVF0-CA2N4 09537289AFF110992448E2EC5F052C920ED82332) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Propostes acceptades
NOM DE LA PROPOSTA
1. INVERSIÓ EN MILLORES AL GERIÀTRIC
2. INSTAL·LACIÓ D’APARCAMENTS PER BICICLETES
3. MÀQUINA DE CINEMA PER PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULES D’ESTRENA
4. MILLORES A LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL
5. MILLORAR/AMPLIAR SKATE PARK
6. COMPRAR MAQUINÀRIA DE NETEJA
7. MILLORES EN PARCS I ZONES VERDES
8. POSAR MÉS BANCS ALS CARRERS DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
9. POSAR MÉS PAPERERES ALS CARRERS DE LA BISBAL D’EMPORDÀ
10. ELIMINAR PROTECTORS DELS ARBRES DAVANT DEL CAP
11. MILLORAR LES INSTAL·LACIONS DEL PIPICAN
12. MILLORAR EL MATERIAL DEL PARC 8 DE MARÇ
13. MILLOR IL·LUMINACIÓ ALS PASSOS VIANANTS A LES VIES PRINCIPALS
14. FER APLICACIÓ D’ANTILLISCANT A LA PLAÇA MAJOR
15. HABILITAR UNA ZONA D’AUTOCARAVANES

PREU
20.000 €
4.000 €
50.000 €
50.000 €
30.000 €
30.000 €
15.000 €
10.000 €
5.000 €
5.000 €
2.000 €
10.000 €
15.000 €
35.000 €
40.000 €

3.2. Nombre de vots
Desglossem el nombre de vots per:

NOM DE LA PROPOSTA

PREU

VOTS

INVERSIÓ EN MILLORES AL GERIÀTRIC

20.000 €

374

MILLORES EN PARCS I ZONES VERDES

15.000 €

373

POSAR MÉS PAPERERES ALS CARRERS DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

5.000 €

295

MILLOR IL·LUMINACIÓ ALS PASSOS VIANANTS A LES VIES PRINCIPALS

15.000 €

285

MILLORAR EL MATERIAL DEL PARC 8 DE MARÇ

10.000 €

263

ELIMINAR PROTECTORS DELS ARBRES DAVANT DEL CAP

5.000 €

215

FER APLICACIÓ D’ANTILLISCANT A LA PLAÇA MAJOR

35.000 €

205

INSTAL·LACIÓ D’APARCAMENTS PER BICICLETES

4.000 €

200

MILLORES A LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL

50.000 €

199

POSAR MÉS BANCS ALS CARRERS DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

10.000 €

191

MÀQUINA DE CINEMA PER PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULES D’ESTRENA

50.000 €

179

MILLORAR/AMPLIAR SKATE PARK

30.000 €

146

MILLORAR LES INSTAL·LACIONS DEL PIPICAN

2.000 €

117

COMPRAR MAQUINÀRIA DE NETEJA

30.000 €

100

HABILITAR UNA ZONA D’AUTOCARAVANES

40.000 €

60
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SEXE

PERCENTATGE
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0,4%

43,2%
56,4%

Dona

Home

Altres

4. Valoració del procés participatiu
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà inicia aquest procés amb una clara voluntat d’acostar l’acció de
govern a la ciutadania. I malgrat el disseny i desenvolupament del procés s’ha liderat des de la regidora
de comunicació, transparència i participació ciutadana, hi hagut una bona implicació de tots els membres
de govern i els treballadors/es tècnics municipals.
Què milloraríem? Segurament mai és suficient la difusió que es fa, per tant, treballaríem pràctiques i
material per arribar a més persones, començant pel sector jove, potser realitzant productes audiovisuals
més divertits, i potser estant presents durant tot el procés a peu de carrer pel sector més gran, per
exemple, els divendres de mercat setmanal.

5. Altres exemples de difusió
http://www.labisbal.cat/ca/ja-es-poden-presentar-propostes-pel-procesparticipatiu-de-la-bisbal-fins-el-25-de-febrer.html
http://www.labisbal.cat/ca/la-bisbal-enceta-un-proces-participatiu-perdecidir-en-que-cal-invertir-95.000-dels-pressupostos-del-2018.html
http://www.labisbal.cat/ca/sessio-retorn-pressupostos-participatius-2018la-bisbal.html
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