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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. 

Palamós té vàries experiències prèvies en participació ciutadana. Específicament 

referint-se a la via pública, els anys 2014 i 2015 es van fer uns qüestionaris on la 

ciutadania, davant un llistat de carrers, va poder votar els més prioritaris per asfaltar. 

El 2016 es va fer un qüestionari sobre els criteris a seguir per a prioritzar l’ordre 

d’asfaltatge de carrers. El 2017 es van fer uns qüestionaris multiopció referits a tres 

blocs de la via pública –millores al passeig, millores a les places i millora del mobiliari 

urbà, parcs infantils, enjardinaments i espais verds. Respecte els tres blocs, la 

ciutadania va poder votar sobre quins criteris es prioritzarien en la despesa i també 

sobre quina proporció de diners de la partida es dedicarien a cada bloc. 

Aquestes experiències ens indiquen que la ciutadania és madura i capaç de plantejar 

propostes i projectes de qualitat. Per això, enguany volem avançar en aquest 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. 

Les experiències anteriors mencionades, el suport explícit i entusiasta del Consell de 

Participació i el context català d’altres municipis on les experiències de pressupostos 

participatius augmenten progressivament són els tres elements que ens han empès a 

fer aquest salt qualitatiu amb la intenció de consolidar una línia de coresponsabilitat 

administració-ciutadania. 

 

METODOLOGIA 

 

La metodologia emprada en aquest procés es basa en uns principis bàsics: 

- Vinculant  - Universal  - Deliberatiu        - Sistema de seguiment 

 

  



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 tots els ciutadans. 

2. Generar corresponsabilitat en la presa de decisions i dur a terme una tasca 
d'aprenentatge col·lectiu. 

3. Generar intel·ligència col·lectiva en benefici del poble a través del debat ciutadà. 

4. Identificar necessitats, demandes i desitjos de la població i fer partícips els 
ciutadans de les solucions posant a la seva disposició eines de democràcia 
deliberativa i directa. 

5. Potenciar la visualització del Consell de Participació en les accions participatives 
fomentades des de l’Ajuntament. 

 

FASES 

 

Fase 1. Definició i disseny del procés de Pressupostos participatius. 

Planificar el procés. Elaborar-lo juntament entre l’àrea de participació ciutadana i el 
Consell de participació. Calendaritzar les diferents accions. Tenir en compte la 
comunicació. Vetllar perquè sigui un projecte transversal a diferents nivells (entre 
àrees, polítics-tècnics, ajuntament-consell). Generar la documentació necessària (fitxa 
de propostes, butlleta de votació, material de difusió). 

 

Fase 2. Campanya informativa. Inici de presentació de propostes. 

Presentació del procés (13-11-17), dels diferents materials (plataforma, fitxes, suports 
de comunicació). Campanyes a les xarxes socials. Tret de sortida per a la presentació 
de propostes. 

 

Fase 3. Elaboració de les propostes. Tallers. 

Es farà un formulari amb un format específic. Es poden presentar online en la 
plataforma creada per aquesta finalitat. Es poden presentar presencialment a les 
bústies que hi ha a l’OAC, al PIJ i a la biblioteca (Període del 13-11 al 03-11). 

Durant les 3 setmanes es faran tres tallers d’elaboració de propostes a tres espais 
diferents. Tothom pot presentar tantes propostes com vulgui tant a títol individual 
com col·lectiu. La idea és generar intel·ligència col·lectiva a través del debat i del 
treball en grup. Dies 15, 23 i 28 de novembre a la Biblioteca, Ajuntament i Espai 
d’Entitats. 

  



Fase 4. Validació de les propostes.  

Una comissió tècnica farà la validació de les propostes. 

1. Revisar-les una a una 2. Descartar les que no compleixin amb les condicions 
establertes en el procés o repetides 3. Descartar del debat aquelles propostes 
previstes per l’Ajuntament a altres partides 4. Agrupar en una sola proposta aquelles 
que per separat serien accions inconnexes i incomplertes. 

S’unificaran els formats de les propostes vàlides.  
Es calcularan els costos aproximats de cadascuna. 

 

Fase 5. Priorització de les propostes.  

Es farà un assemblea per fer una priorització amb les propostes que siguin vàlides. Per 
no posar a votació un nombre excessiu i poc operatiu de propostes, es farà una 
selecció d’unes 10 o 12 propostes. De fet, la mateixa assemblea decidirà el nombre de 
propostes que es portaran a votació. 

 

Fase 6. Anàlisi interna de les propostes seleccionades per anar a la votació. 

La Comissió Interdepartamental pressupostarà les propostes que s’hagin prioritzat a 

l’assemblea participativa. 

 

Fase 7.  Votació de les propostes.  

El període serà de 20 dies.Es podrà votar on line, amb assessorament mitjançant una 
tablet que es posarà a la disposició de qui ho requereixi i presencialment mitjançant 
unes urnes a l’OAC, al PIJ i la Biblioteca. S’editaran butlletes de votació. Caldrà fer una 
bona campanya de difusió. El consell de Participació té un paper molt important de 
cadena de transmissió– a l’igual que al període de presentació de propostes-. 

 

Fase 8.  Retorn de resultats. 

S’han de publicar quantes propostes s’han presentat. Quines propostes han estat 
vàlides. Quines propostes s’han portat a votació. Quins han estat el resultat de les 
votacions i quines es podran executar. També cal fer públic quines s’executaran per 
altres vies.  

 

Fase 9.  Execució de les propostes.  

Es crearà una comissió de seguiment de l’execució dels projectes que estarà formada 
pel Consell de Participació i les persones que en vulguin formar part, sorgides de 
l'assemblea veïnal. 

 

  



TEMPORITZACIÓ 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

Els ciutadans i ciutadanes, a títol individual, poden participar en les següents etapes 

del procés: 

 Presentant propostes de forma presencial o telemàtica, dins del període previst a 
tal efecte, assistint o no als tallers de propostes. 

 Participant al’assemblea on es prioritzaran les propostes que es duran a votació. 

 Votant les propostes finalistes de forma presencial o telemàtica, dins del període 
previst a tal efecte. Té dret a vot tota la ciutadania major de 16 anys empadronada 
a Palamós.El padró de referència serà el del dia 1 d’octubre. 

La ciutadania organitzada en associacions o entitats podrà participar presentant 

propostes i assistint als Tallers de propostes. En la fase de votacions, la participació és 

individual. 

FASES ACCIONS DATA 

DISSENY DEL PROCÉS 

Treball intern 

Consell de Participació Setembre 17 

INICI DEL PROCÉS 

Presentació del procés. 

Publicació de la plataforma 

13-11-17 

 

ELABORACIÓ DE 
PROPOSTES 

Taller 1. Biblioteca 

Taller 2. Ajuntament 

Taller 3. Sant Joan 

15-11-17 

23-11-17 

28-11-17 

VALIDACIÓ DE 
PROPOSTES 

 

Reunió de tècnics 1 

Reunió de tècnics 1 

Uniformitzar propostes vàlides 

01-12-17 

04-12-17 

Fins 11-12-17 

PRIORITZACIÓ DE LES 
PROPOSTES 

Assemblea veïnal. Taller matinal 
16-12-17 

VOTACIONS 

Habilitació de plataforma per votar 

Tablet per votar assistidament 

Urnes a l’OAC i la biblioteca 13-31 gener 18 

PRESENTACIÓ 
RESULTATS 

Reunió de retorn. 

Creació de la comissió de seguiment 06-02-18 



TIPOLOGIA DE LES PROPOSTES.  

Resumint, han de ser “Projectes de municipi, diversos i amb la participació de tothom” 

FORMULARI: 

CAMPS OBLIGATORIS CAMPS OPTATIUS 

- Autoria de la proposta. Nom i mail 

- Títol de la proposta 

- Necessitat a la que atén 

- Descripció 

 

-Telèfon 

-Suport gràfic 

- Pressupost aproximat 

 

Les propostes han de ser: 

De competència municipal, que siguin inversions i no serveis, d’interès col·lectiu, que 

no contradiguin plans aprovats, que siguin tècnicament possibles, que siguin concretes 

i que no impliquin cap tipus d’exclusió social. 

 

COMUNICACIÓ 

 

Cal fer una petita línia cronològica de la participació ciutadana a Palamós.  

La ciutadania participa en totes les fases del pressupost participatiu. 

Fer un calendari amb les fases del procés i tots els actes presencials del procés 

Material que s’ha d’editar: Plantilla per presentar propostes, butlleta de votacions, 

material de difusió.  

Web del Pressupost participat, informació i plataforma de votacions on-line 

 

Què són les inversions?  

Les inversions són “obres”, tant noves com manteniment de les que ja hi ha, per 

exemple la construcció d’un jardí o la millora de carrers. A més d’obres, les inversions 

també poden ser “adquisicions permanents” de l’ajuntament, com per exemple la 

compra d’un vehicle o de contenidors de residus.  

Les inversions, per tant, no es refereixen a activitats (tallers, festes, programes,…) ni a 

serveis (més policia, més educadors/es,…) ni a subvencions  

L’assignació d’aquesta partida és al marge de les obligacions de l’Ajuntament respecte 

les despeses originades pels serveis de prestació obligatòria i els derivats de l’exercici 

de les seves competències. 


