PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA REALITZACIÓ DE
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021 A
L’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO
1.- Presentació dels pressupostos i de l’edició 2021
Els pressupostos participatius són una eina de democràcia deliberativa pensada per
implicar de forma activa a la ciutadania en la gestió de la cosa pública mitjançant la
definició de propostes concretes de millora del municipi per tal que aquestes puguin
ser incorporades directament en el pressupost municipal.
Mitjançant aquest procés de participació, serà la ciutadania qui decidirà la destinació
de 200.000,00€ del pressupost municipal d’inversions de l’any 2021.
Després de la vivència de les dues edicions anteriors (2018 i 2019), es decideix
incorporar les següents novetats i es manté els següents canvis de l’anterior edició:


Com a novetat important aquest any, és l’utilització de la plataforma DECIDIM
com a canal per articular el procés participatiu. Hem comptat amb el suport de la
Diputació de Girona tant amb la seva línia de subvencions, com en l’oferiment de
la plataforma de Decidim i el seu suport en la posada en funcionament i
configuració. La Plataforma Decidim està esdevenint el canal de participació
ciutadana impulsat tant des de la Generalitat de Catalunya, com en aquest cas
des de la Diputació de Girona, per a oferir una experiència unificada al ciutadà, a
l’hora que un recurs pels ajuntaments. Degut a la introducció d’aquesta nova
plataforma, es farà una reunió de presentació dels pressupostos participatius
online, a on s’explicarà el seu funcionament, més el calendari d’aquest any i la
repercussió en el pressupost municipal de les anteriors dos edicions dels
pressupostos participatius.



Es manté el calendari a moments significatius, perquè el procediment sigui
el més ajustat al funcionament de l’administració. En conseqüència, les
propostes guanyadores s’incorporaran al pressupost d’inversions del següent
any, pel que els ciutadans estaran decidint directament sobre el pressupost que
s’aprovarà abans de finalitzar l’any.



En el període de presentació de propostes es mantenen dos tallers però
amb una orientació diferent a l’anterior edició, per afavorir el debat i la reflexió
ciutadana, en aquest cas al voltant d’eixos temàtics:
o Un primer taller el 11 de maig, que consistirà en recollir propostes sobre
mobilitat i accessibilitat. S’analitzaran les propostes no seleccionades en
anteriors edicions per valorar la seva viabilitat actual, a més a més d’afavorir
en debat en propostes noves.
o Un primer taller el 18 de maig, que consistirà en recollir propostes sobre
equipament i mobiliari urbà. S’analitzaran les propostes no seleccionades en
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anteriors edicions per valorar la seva viabilitat actual, a més a més d’afavorir
en debat en propostes noves.


Es manté l’edat de votació als 14 anys . Tot i que no va ser molt significativa la
seva participació en l’edició del 2019, pensem que és important mantenir aquesta
franja d’edat, ja que és un perfil que ens pot fer arribar propostes de manera
activa a través de la dinamització de joventut i l’institut, a més a més de ser un
exercici important de coneixement de la dinàmica democràtica participativa.

2.- Estructura del procés
El procés contempla tres moments principals:


Presentació de propostes per part de la ciutadania a títol individual o
col·lectiu.



Deliberació, elaboració i priorització col·lectiva de propostes



Votació de les propostes finalistes per part de tota la ciutadania (majors 16
anys empadronats)

Organitzats segons les següents fases:








Fase 1: Disseny, pedagogia, seducció i informació prèvia
Fase 2: Recull de propostes via web i butlleta casa per casa, i amb un taller
presencial.
Fase 3: Primer filtratge intern de les propostes rebudes
Fase 4: Jornada deliberativa / taller participatiu per prioritzar les propostes
rebudes que han passat el primer filtre de manera deliberativa
Fase 5: Treball intern per determinar el pressupost de les propostes
prioritzades
Fase 6: Votació final i retorn
Fase 7: Informació del procés d’execució de les propostes

3.- Desenvolupament del procés participatiu:
Fase 1: Disseny, pedagogia, seducció i informació prèvia
Consisteix en consensuar el disseny i la metodologia del procés i dissenyar la
campanya de comunicació amb la comissió interdepartamental, fer un exercici
d’honestedat, de transparència, de pedagogia i de seducció adreçat al
personal municipal i a la ciutadania sobre la participació ciutadana i els
pressupostos participatius de Castell-Platja d’Aro.
Accions:


Disseny de la campanya informativa, amb logotip i imatge. Edició de tríptics
informatius
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Adaptació de la Plataforma Decidim per a poder realitzar el procés participatiu
Sessió informativa online oberta a tota la ciutadania

Fase 2: Recull de propostes via web i butlleta casa per casa
Es tracta de començar el procés donant la oportunitat als ciutadans de
presentar les seves propostes mitjançant l’habilitació d’un espai virtual i el
disseny d’una butlleta de propostes que caldrà repartir a totes les llars.
Accions:






Campanya comunicativa a través de facebook Castell-Platja d’Aro i s’Agaró i
enviament de tríptic a tots els domicilis.
Facilitar la recollida de propostes a través d’un estant mòbil que s’instal.larà
diferents dies en espais municipals, garantint que hi hagi presència en els tres
nuclis. Aquesta acció es portarà a terme segons la situació existent amb el
Covid-19
Celebració de dos tallers de recollida i reformulació de propostes, per afavorir el
debat i la reflexió col·lectiva.
Elaboració document recull de les propostes rebudes. Es fa una fitxa
personalitzada de cada proposta i s’ordenen per àmbits temàtics.

Les propostes s’han de fer arribar en una fitxa formulari disponible en paper i en
format digital, que conté els següents apartats:






Nom de la persona
DNI
Adreça de correu electrònic i telèfon
Títol de la proposta
Descripció

Les propostes es podran presentar telemàticament a través del portal Decidim, o
presencialment als punts habilitats a l’oficina d’atenció al ciutadà de Platja d’Aro, de
Castell d’Aro, a Ca la Generosa i a l’oficina de turisme de Platja d’Aro. Es redueixen
els punts de recollida respecte a l’anterior edició degut al covid- 19, degut a l’accés
limitat a equipaments com les escoles i institut.
Condicions de les propostes
Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal.
Una inversió és un bé inventariable, que és permanent en el temps. Des de la
renovació d’un equipament, la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari, la
creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de bens inventariables.
Les propostes han de complir les següents condicions:
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Que sigui considerada una inversió d’interès públic, és a dir, tot allò que
l’Ajuntament pot construir i adquirir i és perdurable en el temps.



Que sigui competència municipal



Que doni resposta a una necessitat concreta



Que sigui valorable econòmicament i viables.



Que sigui realitzable tècnicament



Que respecti el marc jurídic i legal existent



Que no contradigui els plans aprovats



Que no suposi un cost suplementari de manteniment, més enllà del ja ordinari
que l’Ajuntament realitza de manera habitual.



Que no suposi la contractació de nou personal



Que la proposta no superi els 200.000,00 €



Que no siguin subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius, ni estudis, anàlisi o
redacció de plans estratègics o sectorials.

Fase 3: Primer filtratge intern de les propostes rebudes
Classificar cadascuna de les propostes rebudes per categories, i seleccionar
les que són vàlides, no vàlides o ja estan previstes
- valides: s’ajusten a les bases del procés
- no vàlides: no s’ajusten a les bases del procés, explicant els motius.
- ja previstes: la proposta ja està realitzada, s’està duent a terme per
part de l’ajuntament o ja està pressupostada.
Accions:




Treball intern dels tècnics dels serveis municipals i urbanisme per a valorar la
viabilitat tècnica de cada proposta
Treball amb la comissió interdepartamental per agrupar les propostes similars i
classificar-les per àmbits.
Elaborar tres documents: propostes vàlides, propostes no vàlides i propostes ja
previstes.

Fase 4: Jornada deliberativa / taller participatiu per prioritzar les propostes
rebudes que han passat el primer filtre de manera deliberativa
Realització d’una jornada participativa amb la ciutadania per tal de fer un
exercici de priorització de les propostes rebudes que hagin passat el filtre de
la fase anterior. Seleccionar entre 12 i 15 propostes.
Accions:
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Realització de procés d’inscripció al taller participatiu, per aconseguir una mostra
representativa del poble.
Realització del taller.

Els criteris de priorització de propostes seran:
- visió de poble
- màxim nombre de necessitats satisfetes
- Impacte del projecte en la comunitat
- inclusió social i diversitat de col·lectius
- equitat social, de gènere i sostenibilitat ambiental
- facilitat d’execució
Es preveu l’assistència al taller participatiu de personal tècnic de participació i del
personal tècnic municipal relacionat amb els temes tractats. Tots ells participen als
tallers exclusivament per facilitar un treball de qualitat, i aportar la informació que
requereixi cada fase del taller, en aquest sentit tenen veu però no intervenen en la
priorització. Poden participar regidors com observadors.
Fase 5: Treball intern per determinar el pressupost de les propostes
prioritzades
En aquesta fase es tracta de pressupostar les propostes que hagin estat
prioritzades a la jornada / taller de deliberació.
Accions:


Sessió de treball amb la comissió interdepartamental per a pressupostar les
propostes sorgides de la jornada i elaborar les fitxes descriptives de cada
proposta.

El personal tècnic podrà proposar, si s’escau, canvis necessaris perquè la proposta
sigui viable i reuneixi les condicions definides.

Fase 6: Votació final i retorn
Obrir el procés de votació de les propostes que han sorgit prioritzades de la
jornada, a través del vot electrònic i el presencial. Podran votar totes les
persones empadronades majors de 14 anys.
Accions:






Preparar el portal decidim per a realitzar les votacions online
Organitzar punts de votació presencials (butlleta-tablet) en espais i activitats,
segons la situació pel covid-19
Enviament de la informació a tots els domicilis.
Edició d’un vídeo explicant el procés de votació
Elaboració de l’informe final de la votació.
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Podran votar les persones que figurin en el padró abans dels 30 de juny del
2021 amb els 14 anys complerts.
La votació es realitza mitjançant una butlleta disponible en paper i en format digital,
que conté els següents apartats: nom de la persona, DNI, adreça de correu
electrònic o telèfon i relació de les propostes que es voten votar.
Segons el volum de propostes que s’hagin validat i prioritzat en el taller participatiu,
es decidirà la quantitat de propostes que el ciutadà podrà votar, entre 3 i 5 opcions si
hi ha entre 15 i 20 propostes.
La comissió podrà decidir diferenciar en el moment de la tria de propostes
guanyadores, les propostes segons àmbits temàtics o territorials.
La votació es podrà realitzar als mateixos punts habilitats que en la fase de recollida
de propostes.
Un cop s’ha produït l’escrutini, la comissió interdepartamental aprovarà la relació de
propostes guanyadores, fins a exhaurint el pressupost assignat. En cas d’empat
entre propostes en el nombre de resultat de les votacions, aquestes es distribuiran
segons criteris de distribució territorial (nuclis) i d’àmbits temàtics.
Fase 7: informació del procés d’execució de les propostes
Mantenir un espai a la web per a fer un seguiment del procés d’execució de
les diferents propostes, per a poder-ne fer el seguiment i físicament, posar
una placa o indicatiu en l’acció o execució que es realitzi, per indicar que
aquesta ha sigut resultat del pressupostos participatius.
Accions:



Mantenir el portal decidim actualitzat
Posar l’indicatiu/placa a l’espai concret, o un cartell informatiu mentre
s’executin les obres.

4.- Temporalització







Fase 1. Disseny, pedagogia, seducció i informació prèvia : abril-maig 2021
Fase 2. Recull de propostes via web i butlleta casa per casa: 26 d’abril a 23
de maig
Fase 3. Primer filtratge intern de les propostes rebudes: 24 de maig al 14 de
juny
Fase 4: Jornada deliberativa / taller participatiu per prioritzar les propostes
rebudes que han passat el primer filtre de manera deliberativa: 15 de juny
Fase 5: Treball intern per determinar el pressupost de les propostes
prioritzades. estiu
Fase 6: Votació final i retorn : 20 de setembre a 17 d’octubre
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Fase 7: Informació del procés d’execució de les propostes a partir de la
finalització de les votacions. Inici a l’aprovació dels pressupostos 2022.

5.- Estimació de votació
Els percentatges de votacions de les anteriors edicions han estat
-

2018 el percentatge de votació va ser del 4,64 % sobre el cens total de
persones majors de 16 anys empadronades que era de 9080 persones. En
nombre absoluts, varen votar 421 persones.

-

2019 el percentatge de votació va ser del 3.41% sobre el cens total de
persones majors de 14 anys empadronades, que era de 9548 persones. En
nombre absoluts, varen votar 326 persones.

Aquests valors varen ser inferiors al que es va plantejar en l’inici del procés que va
ser entre el 5 i el 6 % (veure http://catalunyaplural.cat/ca/pressupostos-pocparticipatius/), el que hauria estat en valors absoluts entre 454 i 545 vots.
Per aquesta edició, no esperem que el percentatge de votació sigui superior al de
l’edició del 2019, per diferents factors: no podrem tenir molta presència en estants
mòbils, el canvi de plataforma pot afectar, i les activitats municipals, en que també
s’explica i fomenta la participació, el nombre de participants és més reduït degut al
covid-19.

6.- Pressupost del procés i compres necessàries
A més a més de les partides concretes que es destinaran per poder executar el
resultat del procés participatiu, les despeses necessàries per a poder portar a terme
el procés i el seu pressupost és el següent:
Concepte
Tríptic per fase de propostes
Empresa per la dinamització dels tallers
Enviament cartes a domicili dues vegades
Video dinamització xarxes socials
Pancartes
Material dinamització dels tallers o llicència zoom
Dedicació tècnica participació ciutadana total hores
Triptic fase votació
TOTAL

Despeses
900,00 €
2.600,00€
2.000,00 €
900,00 €
450,00 €
50,00 €
2.597,40 €
900, 00 €
10.397,40 €
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