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1. Introducció
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La participació ciutadana és un dels valors que tota societat democràtica ha de promoure. La
implicació dels ciutadans en els afers col·lectius és una mostra de civisme, de preocupació pel
bé comú; en definitiva, de voluntat de millora de les condicions de vida del conjunt de la
població, més enllà dels interessos particulars.
L’Equip de govern de Riudaura, amb el projecte del Pressupostos Participatius, ha tingut 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.

En aquesta memòria hi trobareu la descripció del procés dut a terme al poble de Riudaura en
relació als Pressupostos Participatius. Recollint les diferents fases del procés.

2. Disseny i Reglament
El primer pas dels Pressupostos Participatius va ser pensar com s’havien de portar a terme, el
Què, Com, Quan i On i redactar un reglament per regular tot el procés; una eina amb la qual la
ciutadania decidís a què van destinats part dels recursos públics.
Treballant conjuntament amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i seguint els Criteris de
Qualitat per a Processos Participatius del Grup de Participació Ciutadana de la Xarxa de
Governs Transparents, es va elaborar el Reglament pels Pressupostos Participatius de
Riudaura, aprovat el 8 de gener de 2018 al Ple Ordinari de l’Ajuntament.
El propi reglament ja especificava el calendari per aplicar els Pressupostos Participatius:

1

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

num Anotació: 1-2018-017933-2, Data d'entrada: 24/10/2018 11:53:00, Núm. expedient: 7121,
Codi Classificació: X020200, Any expedient: 2017

Memòria: Memòria Subvencionar Participacio Ciutadana ajuntament
de Riudaura

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: UORB2-VP5VP-MCTK9
Pàgina 3 de 6

3. Comunicació i informació pública
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El tret de sortida per la elaboració dels Pressupostos Participatius va ser una convocatòria
veïnal oberta a tothom per presentar el reglament i explicar el procés, dins l’espai de les
sessions informatives trimestrals que convoca l’equip de govern.
Per informar als veïns es va fer servir la pàgina web (tant amb diferents notícies com amb
banners i una secció fixa on informar de tot el procés) i les xarxes socials de l’Ajuntament.
També es van penjar cartells als diferents panells informatius del poble informant de les
diferents trobades veïnals i es va enviar una carta a cada domicili amb informació i les
propostes finals a la fase de votació.

4. Propostes i espais de deliberació col·lectiva
En aquesta etapa del procés, la ciutadania va tenir l'oportunitat de presentar les propostes
que considerava més escaients pel municipi, que posteriorment havien de passar per diferents
filtres abans d'arribar a la fase de votació final.
Les propostes es van presentar mitjançant un formulari que es podia omplir a través
d’internet o presencialment a l’Ajuntament, i després es van convocar taules presencials que
van permetre debatre les propostes i generar-ne de noves abans d’arribar a les fases de
validació tècnica i de votació.
Es van recollir un total de 17 propostes, quatre de les quals es van modificar o presentar en els
espais de deliberació, en els que hi van participar entre 30 i 35 persones.
En aquest moment l’Ajuntament ja va decidir que dues de les propostes presentades les
assumia com a pròpies.
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5. Anàlisi de les propostes i validació tècnica
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En aquesta etapa dels Pressupostos Participatius es va constituir la Comissió de Seguiment per
tal d’analitzar les propostes presentades i tot seguit fer la valoració tècnica per tal que
s’ajustessin als criteris marcats al reglament i pressuposta-les.
En la reunió de la Comissió de Seguiment es va decidir dividir algunes de les propostes per tal
de mantenir-ne el propòsit original o perquè el pressupost conjunt hauria pres gran part de la
quantitat total prevista pel procés. Altres propostes van quedar descartades per estar fora de
la competència de l’Ajuntament.
En la valoració tècnica posterior es van fer informes sobre cada proposta indicant si complien
tots els criteris i definint-ne el pressupost final.
Dues de les propostes van ser assumides per l’Ajuntament: millorar la il·luminació de diversos
punts del poble i el manteniment del túnels històrics.
Cinc van ser no aptes per diferents motius: l’accessori per repartir sal del camió de serveis de
l’Ajuntament presentava un pressupost massa elevat, així com també l’arranjament d’un camí
i posar un tòtem informatiu electrònic. La proposta de posar un aïllament acústic al sostre de
la sala polivalent de l’escola va quedar descartada en aquesta edició per la falta dels permisos
necessaris. I, finalment, la proposta de millorar l’accés a certes zones del poble per a les
persones amb mobilitat reduïda va quedar descartada per falta de competències.
Deu propostes van ser aptes per anar a votació:
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6. Votació
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En aquesta fase totes les propostes presentades i que van superar el filtre tècnic van ser
posades a votació de la ciutadana per tal que triar les que s’executarien de la partida
pressupostària destinada al projecte, que comptava amb un total de dotze mil euros.
Es va fer una reunió amb la Comissió de Seguiment per validar les propostes finals després
dels informes tècnics, una trobada veïnal per informar tant de les propostes que havien
superat les validacions com les que no, en la que hi van participar 15 persones, i es va posar en
marxa el procés de votació, amb una fase d’informació, una fase de votació per internet i una
jornada final de votació presencial el dia 20 de maig, aprofitant la Festa del Roser, sempre
molt concorreguda al poble.
Es va fer una bustiada a tots els domicilis amb tota la informació de com votar i de les
propostes a votar mitjançant un díptic.
Del 14 al 19 de maig (es va allargar la votació a causa d’una caiguda del servidor que allotja la
web de l’Ajuntament) es va poder votar per internet mitjançant la petició del vot, la recepció
d’un codi únic i l’emissió del vot amb aquest codi.
El 20 de maig es va fer la votació presencial en dos espais diferents del poble (un durant el
matí i l’altre durant la tarda) i també el recompte final de vots. Hi va haver la participació de
128 votants, un 33,7% del cens i les opcions escollides van ser les següents:
Opció A – Habilitar tram de vorera del carrer Surita: 78 vots (700€)
Opció E – Bancs i taula picnic parc de davant de l’escola: 58 vots (1.600€)
Opció D – Millora accessibilitat vorera carrer Olot: 57 vots (2.000€)
Opció B – Vestuari Ball “Gambetons joves”: 52 vots (1.600€)
Opció H – Pala llevaneus pel camió de serveis de l’Ajuntament: 51 vots (26 vots com a primera
prioritat) (4.400€)
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7. Retorn del procés
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En el moment de redactar aquesta memòria les opcions A, E i D ja estan implementades, la
proposta H també està a punt d’implementar-se i l’Ajuntament segueix treballant per tirar
endavant la resta de propostes triades, amb la possibilitat d’aplicar també la Opció C – Llibre
“Les Fonts de Riudaura”, que va quedar empatada a punts amb la Opció H (però amb menys
vots com a primera prioritat).
En les sessions informatives trimestrals que fa l’equip de govern per comunicar als veïns les
accions que s’estan duent a terme al poble, s’ha anat informant puntualment de l’evolució de
les propostes per tal de fer el retorn corresponent.
Finalment, es farà un retorn de les propostes a través dels mitjans informatius de
l’ajuntament, amb el seguiment de les propostes i informant a la ciutadania de la seva
execució.
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