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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS:

L’Equip de govern de Riudaura, amb aquest projecte, té com a objectius:
A. Dissenyar una estratègia participativa per portar a terme uns Pressupostos
Participatius l’any 2018.
B. Desenvolupar processos de deliberació col·lectiva que inverteixin en la qualitat de les
polítiques públiques.
C. Crear fòrums de discussió i consens per generar intel·ligència col·lectiva en l’elaboració
dels Pressupostos.
D. Fomentar la informació i la formació del teixit associatiu de Riudaura amb la voluntat
de consolidar la implementació de la democràcia participativa .
E. Mobilitzar l’entramat social del nostre poble en base a uns valors participatius que
dinamitzin la construcció d’un poble en moviment.
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ESTRATÈGIA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Implementar aquest procés de democràcia participativa ha de ser el compromís de tots els
membres de l’equip de govern. Consolidant i reivindicant la modernització del nostre sistema
polític local a través de la integració del teixit associatiu el nostre esforç.
Per portar-ho a terme se seguiran els següents passos:

A. QUE S’HA DE FER?
a. Destinar una part important de la partida d’inversions municipals per al procés
de Pressupostos Participatius.
b. Crear un espai virtual que apropi al ciutadà a la gestió local i als Pressupostos
Participatius.
c. Fomentar que les entitats i els ciutadans del poble participin en el propi
projecte d’elaboració dels Pressupostos Participatius.
d. Preparar una guia sobre la Participació Ciutadana, la gestió pública i el procés
de Pressupostos Participatius.

B. COM S’HA DE FER?
a. Preparant una Jornada de Formació en democràcia participativa per informar a
les entitats i els ciutadans de l’estratègia local en matèria de Pressupostos
Participatius i que, al mateix temps, puguin participar en la elaboració del
propi procés participatiu.
b. Involucrant als membres de l’equip de govern per elaborar compromisos amb
el ciutadà.
c. Informant a les entitats i els ciutadans del nostre poble amb la voluntat
d’involucrar-los en l’espai deliberatiu i de consens de la democràcia
participativa.
d. Realitzant una campanya de difusió mediàtica dels Pressupostos Participatius
(web, xarxes socials, etc.). Enviant per carta la guia sobre l’estratègia i la
informació del procediment del procés democràtic.
e. Organitzant una Assemblea per deliberar i prioritzar sobre propostes
d’inversió. Recollint les principals propostes i elegint-ne les principals. I
generant dinàmiques que estimulin la participació de tothom, des dels més
joves als més grans, en els procés participatiu.
f.

Convocant als ciutadans a votar les propostes i tirant endavant les elegides.

g. Informant als ciutadans de les decisions

C. QUAN S’HA DE FER?

(data a determinar) - JORNADA DE FORMACIÓ I D’ELABORACIÓ DEL PROCÉS DEL PRESSUPOST
PARTICIPATIU.
(data a determinar) - ASSEMBLEA DE DELIBERACIÓ I GENERACIÓ DE PROPOSTES (o una opció
diferent, si així s’ha decidit en l’elaboració conjunta del procés).
(data a determinar) - Termini de presentació de propostes per via presencial i telemàtica.
Octubre - VOTACIÓ DE LES PROPOSTES aprofitant la cita electoral per la celebració del
Referèndum sobre la Independència.

D. ON S’HA DE FER?
CENTRE CÍVIC I ESCOLA LLUÍS CASTELLS.
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QUANTITAT ECONÒMICA PER A INVERSIONS

PROJECTE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS:
DE LA PARTIDA D’INVERSIONS DEL PRESSUPOST DEL MUNICIPI PER L’ANY 2018 ES DESTINARÀ
ENTRE UN 2I UN 3%
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DESPESES ASSOCIADES AL PROJECTE

Consulta a tècnic sobre el projecte – Conveni amb el Consell Comarcal per tal de disposar d’un
tècnic que pugui dinamitzar, supervisar i participar en el comitè de seguiment del projecte.
Altres despeses per la jornada de formació i l’assemblea (material d’oficina, piscolabis...)
Edició/impressió de la guia sobre pressupostos participatius
Sobres, paperetes, urna en el dia de la consulta.

