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INTRODUCCIÓ
L’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós basa la seva
activitat en el desenvolupament del Pla Estratègic de Participació Ciutadana
(PEPC). La finalitat del PEPC és impulsar mecanismes de participació i definir
un marc on la participació ciutadana esdevingui habitual en els diferents àmbits
de la vida municipal.
Dit d’altra manera, es vol reforçar la implicació de la ciutadania tant individual
com col· lectivament en les polítiques públiques perquè aq uestes responguin
millor a resoldre problemes i a assolir els reptes de la població. Aquesta
implicació fomentarà la identificació amb el municipi i, per tant, la millora de la
convivència.
Seguint amb la màxima que ens acompanya els últims anys -a participar se
n’aprèn participant- i amb el convenciment que continuarem progressant, estem
disposats a avançar en la línia marcada.
El PEPC té tres eixos estratègics: La comunicació i informació, la dinamització
i foment del teixit ciutadà i la participació com a escola de participació. El
projecte “Participa als Pressupostos. Palamós amb Veu i Vot” comprèn i
correspon els tres eixos.
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JUSTIFICACIÓ
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.
L’any 2017 es va fer una primera incursió en matèria de participació als
pressupostos. Sota l’epígraf “participa als pressupostos” es va reservar una
partida de 235.000 € del capítol d’inversions (CAP VI).
Aquests 235.000 € es van dividir en dos blocs. D’una banda es van dedicar
150.000 € a la millora de les places del municipi i al Passeig del Mar i de l’altra
es van dedicar 85.000 € a la millora del mobiliari urbà, als parcs infantils i als
enjardinats i espais verds. En realitat va ser un qüestionari multi-opció amb
una doble entrada ja que, apart de triar quins eren els elements que es
consideraven més importants a invertir-hi, també es decidia com es distribuïen
els diners en cada bloc seleccionant una de les opcions proposades.
Com a experiència en els pressupostos participats, les valoracions van ser molt
bones, a més d’obtenir un alt grau de participació (590 qüestionaris vàlids).
Per això, enguany volem avançar en aq uest camí desenvolupant un projecte
que contingui principalment tres parts diferenciades: Una part de recollida de
propostes, una part de priorització de les propostes i una tercera part de
votacions.
Aquest procés ha d’anar acompanyat amb una progressió del Consell de
Participació. A aquest òrgan se li donarà un paper preeminent en el seguiment i
avaluació de totes les fases del procés, sobretot en la validació i/o priorització
de les propostes rebudes.
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OBJECTIUS
1. Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part

dels recursos públics, a través d’un procés ordenat i obert a tota la
ciutadania.
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2. Identificar les principals necessitats, demandes i desitjos de la població i

fer partícips als ciutadans de les possibles solucions.
3. Generar la co-responsabilitat en la presa de decisions i dur a terme una

tasca pedagògica.
4. Generar intel· ligència col· lectiva a través del debat ciutadà.
5. Potenciar la visualització del Consell de Participació en les accions

participatives fomentades des de l’Ajuntament.

TEMPORALITZACIÓ DE LES ACCIONS
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1

Octubre 17

Disseny del projecte

2

Novembre 17

Informació, difusió i recollida de propostes

3

Desembre 17

Filtratge intern de les propostes

4

Gener 18

Priorització dels proj ectes

5

Febrer 18

Votació ciutadana

6

Març 18

Retorn a les persones participants

7

Abril 18

Avaluació dels resultats

8

Octubre 17- Abril 18

Comunicació i avaluació continuada del procés
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DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS
1- Disseny del projecte
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L’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós és qui liderarà
el disseny del procés tenint en compte els següents factors:
No comencem de zero, és a dir que hem de partir del treball fet l’an y
passat amb l’edició d’un qüestionari multi-opció i avançar en la
mateixa línia.
La decisió de tirar endavant amb aquest projecte ha d’estar avalada
pel Consell de Participació i aquest ha d’adquirir el compromís de fer
de comissió de seguiment i avaluació, i serà partícip de l'impuls
d'aquest procés.
Perquè el projecte sigui reeixit cal la implicació i complicitat de
diferents àrees de l’Ajuntament tant a nivell tècnic com polític.
2- Informació, difusió i recollida de propostes
La informació i difusió del projecte es faran des de canals diversos com
diversa és la població a la que ens volem dirigir. Per això farem ús de les
xarxes municipals, dels canals de comunicació propis, editarem documents
específ ics i també hi haurà espais presencials.
Per a la recollida de propostes, es crearan unes butlletes específiques que
es podran presentar telemàticament, presencialment amb butlletes editades
o de manera assistida (posant a disposició del públic una tauleta electrònica
i acompanyament en el seu ús). Les propostes podran ser presentades tant
per les persones empadronades com les persones que tinguin alguna
vinculació amb el municipi i, fins i tot, les entitats que estiguin inscrites al
registre municipal d’entitats.
També es farà un “taller de propostes”, un espai on a partir d’una
dinamització es puguin generar propostes individuals o col· lectives. Amb
aquest taller es vol millorar la possibilitat de presentar propostes individuals
afegint-hi la possibilitat de debat que és el que aporta més clarament
l’augment de la intel· ligència col· lectiva.
3- Filtratge intern de les propostes
Un comissió de tècnics i polítics valoraran l’adequació de les propostes
rebudes tenint en compte els requisits definits anteriorment (que siguin de
competència municipal, amb visió comunitària, legals, viables tècnicament i
que no comportin futures despeses).
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4- Priorització dels proj ectes
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El Consell de Participació liderarà la convocatòria d'una sessió oberta a la
ciutadania on, si hi ha un nombre elevat de propostes acceptades, es farà
una priorització de les propostes vàlides rebudes i es decidirà quines seran
les que passaran a la votació final. Si s’escau, se’n podran ajuntar,
combinar o elaborar de noves de forma col· lectiva.
5- Votació ciutadana
Podran participar a la votació les persones majors de 16 anys
empadronades a Palamós. La votació servirà per ordenar els projectes de
més a menys puntuació. S’executaran els projectes amb la puntuació més
alta fins arribar a esgotar el pressupost dedicat.
6- Retorn a les persones participants
Es farà un retorn a totes les persones participants del procés. S’intentarà
fer-lo mitjançant el mateix canal amb el que hagin estat convocades. Si no
és possible, com a mínim es farà una trobada presencial. També es
publicaran els resultats mitjançant la web i les xarxes de l’Ajuntament.
7- Avaluació dels resultats
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 matei x
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.
Per recollir l’opinió de les persones participants utilitzarem qüestionaris que
demanin sobre el mètode participatiu, les persones participants, la
coordinació del procés i per últim les conseqüències.
Aquesta avaluació també ha de permetre avançar cap a la consolidació de
la participació al pressupost amb idea de continuïtat. Per tant, s'entén una
avaluació continuada que a la propera edició 18-19 ja permeti vèncer el
calendari i en l'aprovació dels pressupostos incorporar explícitament les
propostes ciutadanes més votades.
8- Comunicació
Es dissenyarà un pla de comunicació específic que tindrà vigència durant
tota la durada del procés amb la possibilitat que les formes de comunicació
establertes sobrepassin el procés i es mantinguin en el temps.
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El pla de comunicació inclou dos grans blocs:
•

Sensibilització i informació inicial. Es preveu fer una campanya
d’impacte com a tret de sortida.

•

Informació general durant el procés. Aquest segon bloc té tres
objectius a assolir:
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o Mantenir tensió durant el procés
o Consolidar la participació
o Informar la ciutadania

A continuació s’enumeren les diferents activitats de difusió previstes, i
altres que puguin sorgir del propi procés de treball:

•

Gestió específica de la pàgina web municipal i dels perfils socials de
l’Ajuntament

•

Lloc web específic dels pressupostos participats com a part d'un futur
espai web de la participació ciutadana.

•

Comptar amb la complicitat de Ràdio Palamós tant amb la creació de
falques publicitàries com amb l’emissió d’entrevistes tant amb gent de
l’Ajuntament com amb algun membre del Consell de participació.

•

Edició de fulletons que tindran una doble finalitat. D’una banda
informar del procés participatiu, explicant les condicions per a
participar-hi i d’altra banda servirà de butlleta per a la presentació de
propostes.

•

Ús del registre municipal d’entitats ciutadanes per a demanar la
col· laboració de la ciutadania organitzada.

•

El mail de l’àrea de participació ciutadana es posarà a la disposició
de rebre i canalitzar els feedbacks de la ciutadania per tal d’establir
els processos de millora que calguin.

Així mateix, es tindrà en compte el feedback per part dels ciutadans
per tal d’establir els processos de millora. També es crearà un
material audiovisual que documentarà cronològicament tot el procés
participatiu.
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PRESSUPOST

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 777659 PM7ZY-CSGHF-W8XVF 2B15891AEE1B277C957300C9147D26B4725222CE) 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

CONCEPTE

QÜANTITAT

Nòmina del tècnic de Participació Ciutadana

5.800 €

Edició de la butlleta per a presentar propostes

1.500 €

Material fungible per als tallers de participació

100 €

Edició de les paperetes per votar els proj ectes

1.000 €

Material de difusió del procés participatiu
Creació d’un espai web específic
Elaboració de material audiovisual del projecte "Participa als
pressupostos 2018. Palamós amb veu i vot”

TOTAL

8

600 €
1.500 €
500 €

11.000 €

