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1. JUSTIFICACIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1253749 IABV4-OMLC6-WNKN9 73FA471FA8442D74A757E85D388A783EBFF9984C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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El servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós,ininterrompudament des de 2013,
sota el paraigua del Pla Estratègic de Participació Ciutadana aprovat el 2012, ha anat desplegant
programes de participació ciutadana tant amb recursos propis com amb el suport de la Diputació
de Girona.
Amb el projecte “Participa als pressupostos 2018” s’ha volgut consolidar la influència de la
ciutadania en la presa de decisions en les polítiques públiques, fent un salt qualitatiu respecte
processos anteriors. La gran diferència amb anteriors projectes és que els palamosins i
palamosines han triat projectes que han estat proposats per la mateixa ciutadania, en una fase
anterior.
L’expressió més explícita de les polítiques locals són els pressupostos municipals. Els pressupostos
participatius permeten la participació directa en la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos del
municipi i, per tant, la seva implicació en dos àmbits diferents. D’una banda en la reflexió de
necessitats, identificació de demandes i priorització de pressupostos i, d’altra banda en el
seguiment de l’execució del pressupost i per tant, en la rendició de comptes continuada per part
dels equips de govern.

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El desenvolupament del projecte el podem dividir en cincfases:
1. Inici del projecte, difusió i recollida de propostes.
2. Filtratge intern de les propostes
3. Assemblea de priorització dels projectes
4. Votació ciutadana
5. Valoració del procés amb les persones participants i retorn dels resultats
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3. TEMPORITZACIÓ
1

Octubre 17

Disseny del projecte

2

Novembre 17

Inici del projecte, difusió i recollida de propostes

3

Desembre 17

Filtratge intern de les propostes

4

Gener 18

Asssemblea de priorització dels projectes

5

Febrer 18

Votació ciutadana

6

Març 18

Retorn dels resultats

7

Abril 18

Avaluació del procés amb les persones participants

8

Octubre 17- Abril 18

Comunicació i avaluació continuada del procés

4. DESENVOLUPAMENT DE LES FASES

1. Inici del projecte, difusió i recollida de propostes
El procés participatiu es va iniciar amb la recollida de propostes del 13 de novembre al 3 de
desembre. Durant aquest període es van convocar tres trobades en diferents dies i
diferents espais. Aquests “tallers de propostes” en realitat es van convertir en espais de
consultes particulars. L’assistència va ser escassa, però va ser molt útil per a les persones
que tenien dubtes. Aquestes trobades van ser els dies 15, 23 i 28 de novembre amb
l’assistència de 3, 8 i 4 persones respectivament.
La difusió d’aquesta fase es va fer mitjançant una campanya de facebook, editant un
fulletó informatiu, amb un vídeo que es va viralitzar a través dels contactes i xarxes socials
de l’Ajuntament i a través de falques a Ràdio Palamós.
Es van recollir 258 propostes mitjançant la plataforma que es va contractar per
centralitzar, publicar i dirigir tot el procés i també mitjançant les tres urnes que es van
habilitar les butlletes que es van editar en format paper i que es podien trobar a l’oficina
d’atenció al ciutadà, a la biblioteca i al punt jove.
Aquesta quantitat de propostes recollides va sobrepassar la més optimista de les
expectatives. Cal recordar que podien presentar propostes qualsevol persona o entitat.
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2. Filtratge intern de les propostes
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Per aquesta fase només hi vam programar dues setmanes curtes i el temps va ser molt ajustat,
ja que no vam calcular que hi hauria tantes propostes en format paper que es varen introduir
en la plataforma. Van ser 66 propostes que van representar un 25% del total.
La comissió de tècnics i polítics que varen classificar les propostes van fer la següent divisió:
PROPOSTES NOMBRE
Vàlides
49
Repetides
42
Previstes
22
No vàlides
145
TOTAL
258
Es van considerar “Vàlides” les que complien totes les condicions que es van demanar.








Ser de competència municipal.
Ser inversions i no serveis.
Que tinguin interès col·lectiu.
Harmonitzar amb els diferents plans municipals aprovats.
Ser tècnica i econòmicament viables.
Donar resposta a una necessitat concreta.
No implicar cap tipus d’exclusió social.

De les que eren “Repetides” es van triar les que definien millor la proposta.
Es definien com a “Previstes” les actuacions que ja es contemplaven fer amb fons d’altres
partides pressupostàries.
Les propostes “No vàlides” es referia a les que no complien com a mínim una de les condicions
requerides. Respecte aquestes últimes, l’equip de govern es va comprometre a estudiar-ne les
que semblaven interessants tot i que no tenien cabuda en aquest procés, perquè es referien a
manteniment o a serveis, per exemple.
La següent acció d’aquesta fase consistia en fer un primer càlcul del cost previsible de cada
proposta. Això també va suposar un esforç considerable. Com a anècdota, algun tècnic va
definir aquesta acció com a “llançar-se a la piscina”, ja que no es podien fer 49 projectes per
fer uns càlculs acurats. En properes edicions el compromís serà de situar les propostes dins
unes forquilles pressupostàries.
3. Asssemblea de priorització dels projectes
L’assemblea on es van decidir quines propostes es portarien a votació, es va fer el 16 de
desembre. Van assistir-hi 25 persones que van treballar durant 3 hores per analitzar,
discutir i consensuar l’ordre de prioritat de les 49 propostes vàlides.
Després d’explicar la dinàmica de la reunió, es va treballar en grups de 5 persones per
després anar fent la mitja de les valoracions de cada grup. La intenció era posar a votació
les 10 propostes més ben valorades, però el cost previst d’aquestes propostes no arribava
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al total del pressupost dedicat (85.000 €), així que es va consensuar posar a votació les 20
propostes més valorades.
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4. Votació ciutadana
El període de votació va ser del 13 al 31 de gener de 2018.
Van votar un total de 971 persones empadronades a Palamós majors de 16 anys. Cada una
de les persones podia votar un màxim de 10 propostes. Es varen emetre 6.188 vots, la qual
cosa significa que cada persona va votar una mitja de 6 propostes.
Aquestes 971 persones representen més del 6% del cens dels palamosins majors de 16
anys. Ha estat el procés participatiu en el qual hi ha participat més gent des que es van
iniciar els primers processos participatius l’any 2012. El topall anterior estava en 560
persones.
Respecte els resultats, val la pena destacar que la proposta més votada (594 vots) va ser la
d’adquirir equipaments per a un espai jove. Aquest fet ens fa intuir que hi va haver una
mobilització juvenil poc usual en processos anteriors.
Fruit d’aquests resultats es podran executar 8 projectes que pugen a la quantitat de 82.000
€.
5. Valoració del procés amb les persones participants i retorn dels resultats
El desenvolupament del procés i els resultats que s’han anat donant han estat publicats
gairebé al mateix temps que anaven succeint. La plataforma que es va contractar per a
l’ocasió va servir per aglutinar tota la informació, com a canal de difusió, com a repositori i
com a mitjà de convocatòria.
Es va fer una reunió presencial el dia 6 de febrer per fer públic els resultats de les
votacions. Van assistir unes 25 persones. Es van atendre totes les qüestions que van sorgir i
es van demanar voluntaris per fer un seguiment de l’execució dels 8 projectes seleccionats.
Van sortir 3 persones a les que vam convidar a les reunions del Consell de participació per
anar fent aquest seguiment.
Apart de la reunió presencial, els resultats han estat publicats en les diferents xarxes
socials de l’Ajuntament, també es va fer públic mitjançant Ràdio Palamós.
Respecte la valoració del procés, hi ha hagut una anàlisi de cada fase a mesura que
s’anaven acabant amb els membres del Consell de participació.
A partir del 6 de febrer es va fer un qüestionari de valoració extensiu on es demanava
opinar sobre cadascuna de les accions dutes a terme. Es van obtenir 48 respostes. La
puntuació mitja que es desprèn de les respostes és de 8,2 sobre 10.

Ja hem apuntat anteriorment que els responsables de l’avaluació d’aquest procés són tant el
tècnic de participació ciutadana com el Consell de Participació. Les qüestions a analitzar seran
sobretot el procés en sí mateix i els seus instruments, però serà interessant intentar analitzar i
avaluar els impactes del procés.
L’avaluació es farà durant tot el procés, i concretament després de la finalització de cada fase.
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La relació de les despeses està detallat en el compte justificatiu de la subvenció. Val a dir que les
despeses han estat més altes que el pressupost presentat. La principal desviació ha estat amb la
quantia del lloguer del site específic del procés participatiu, també el concepte de recursos humans
ha estat més elevat que el que s’havia previst en un principi.

CONCEPTE
Nòmina del tècnic de Participació Ciutadana
disseny fulletó "propostes PP.PP 18"
impressió fulletó "propostes PP.PP 18"
disseny fulletó "vota PP.PP 18"
impressió fulletó "vota PP.PP 18"
lloguer de site per a pressupostos participats 18
2 Vídeos de difusió de pressupostos participats 18
Campanya difusió faceboock
TOTAL

PROVEÏDOR
Minimilks
Impremta Aubert
Minimilks
Impremta Aubert
Neòpolis
ACAR
Playbrand

COST
6.439,25 €
266,20 €
355,74 €
314,60 €
844,58 €
2.498,66 €
1.264,45 €
121,00 €
12.104,48 €

6. VISIBILITAT DEL PROJECTE
Quant a la visibilitat del projecte i el finançament de la Diputació de Girona es fa palesa de
diferents formes.
D’una banda, en els dos materials que s’han imprès (fulletó de propostes i fulletó de votacions)
s’explicita la col·laboració de la diputació.
També s’explicita en els dos vídeos que es van fer de difusió en la fase de presentació de propostes
i en la fase de votacions.
En el site del procés també hi consta la col·laboració de la Diputació de Girona.
Finalment es pot visualitzar en el vídeo que s’ha editat per complementar la justificació de la
subvenció rebuda i que es pot trobar al següent enllaç:
https://youtu.be/GJ3gS9IsqEo

CPISR-1 Firmado
digitalmente por
Joan
Joan Josep CPISR-1
Josep Fugarolas
Fugarolas Rodenas
2018.10.30
Rodenas Fecha:
13:39:37 +01'00'

