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INTRODUCCIÓ
L’àr ea de Part icipació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós basa la seva
activitat en el desenvolupament del Pla Estratègic de Par ticipació Ciutadana
(PEPC). La f inalitat de l PEPC és impulsar mecanismes de participació i def inir
un marc on la participació ciutadana esdevingui habitual en els dif erents àmbits
de la vida municipal.
Dit d’altra maner a, es vol ref orçar la implicació de la ciutadania tant individual
com col· lect ivament en les polít iques públiques perquè aq uestes responguin
millor a resoldr e problemes i a assolir els reptes de la població. Aquest a
implicació f omentarà la identif icació 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 part icipant - i amb el convenciment que continuar em progressant , ens
proposem avançar en la línia marcada.
El PEPC té tres eixos estratègics: La comunicació i inf ormació, la dinamit zació
i f oment de l teixit ciutadà i la part icipació com a escola de participació. El
projecte “Palamós amb Veu i Vot . Pressupostos part icipats 2019 ” es ref ereix i
comprèn els tres eixos .
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JUSTIFICACIÓ

L’expressió més explícita de les polítiques locals són els pressupostos
municipals. Els pressupostos part icipat ius permeten la part icipació directa de
la ciutadania en l’elaboració d els pressupostos del municipi i per tant potencien
la seva implicació. Aquesta implicació suposa f er un esf orç en la ref lexió de
necessitats, en la identif icació de dem andes , en la prior it zació de l’ús del
recursos i, f inalment , en el seguiment de l’execució del pressupost i per tant,
en la rendició de comptes continuada per part de les persones de l’Ajuntament.
Tot i que en anys anteriors s’havien fet projectes que anav en en la línia de
decidir en què es gastava una part del pressupost, no va ser f ins l’any passat
que es va f er per primera vegada un pr ojecte de pr essupostos participats . Es
van reser var 85.000 € perquè f os la ciutadania la que decid ís en quines
inversions es gastar ien.
Els r esultats van ser molt satisf actoris ja que es van recollir 254 propostes i
971 persones van votar les propostes seleccionades. En els últ ims anys, ha
estat el procés part icipatiu en el qual hi ha part icipat més g ent. A l’anterior més
participat es varen r ecollir 590 qüestionaris .
Per això, enguany seguirem la mateixa estructura del projecte mantenint tres
parts dif erenciades: Una part de recollida de propostes, una part de priorit zació
de les propostes i una terce ra part de votacions.
El Consell de Participació continuar à t enint el rol d’òrgan de seguiment i
avaluació, juntament amb les persones que es present in voluntàries.

3

OBJECTIUS

1. Implicar la ciut adania en la presa de decisions sobre el dest í d’una part

dels recursos públics, a través d’un procés ordenat i obert .
2. Identif icar les pr incipals necessit ats, demandes i desitjos de la població .
3. Fer part ícips als ciut adans en la cerca de les possibles solucions a

aquestes necessitats, demandes i desitjos .
4. Dur a terme una tasca pedagògica per f acilitar la co -responsabilit at en la

presa de decisions .
5. Crear l’espai on es pugui g enerar intel· ligència col·lectiva a través del

debat ciutadà.
6. Dotar el Consell de Participació d’una tasca específ ica i p otenciar la

seva visualit zació.

TEMPORALITZACIÓ DE LES ACCIONS
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1

Abril 2018

Disseny del projecte

2

Maig, juny

Inf ormació, dif usió i recollida de propost es

3

Juliol, Agost

Filtratge intern de les propostes

4

Setembre

Prior it zació de les pr opostes

5

Novembr e

Votació ciuta dana

6

Desembr e

Reunió de retorn i avaluació del procés
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Abril- Desembre 2018

Comunicació i avaluació cont inuada del procés

8

Cont inuadament

Avaluació de l’execució dels projectes

DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS

1. Disseny del projecte
L’àr ea de Part icipa ció Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós és qui l idera el
disseny del pr océs t enint en compte els següents f actors:
 Partim del projecte de l’any passat tenint en compte les valoracions
que es van recollir. Major itàriament es va f er constar que els temps de
cada acció estaven molt junts i enguany s’esponjar an les accions.
 El desenvolupament d’ aquest projecte compta amb l’aval del Consell
de Participació que f arà tasques de dif usió, col· laboració en el
desenvolupament

i

també

f arà

el

seguiment

de

l’execució

d els

projectes.
 Perquè

el

pr ojecte

sigui

reeixit ,

cal

planif icar

la

implicació

i

complicitat de les dif erents àrees de l’Ajuntament .

2. Inf ormació, dif usió i recollida de propost es
La inf ormació i dif usió del pr ojecte es f ar an des de canals diversos com
diversa és la població a la que ens volem dirigir. Per això farem ús de les
xar xes municipals, dels canals de comunicació propis, editarem documents
específ ics i també hi haurà espais presencials.
Per a la recollida de propostes, es crear an unes but lletes espec íf iques que
es podr an present ar tant telemàt ica com

presencialment . Tothom pot

presentar propostes: P ersones empadronades , persones no empadronades,
entitats registrades i col· lect ius de tot t ipus. Només caldr à identif icar -se.
També hi haurà un “ espai de cr eació de propostes”. Dos dies a dos espais
dif erents hi haurà personal amb una tableta per poder elaborar propostes.
Segons l’assistència a aquests espais, es podr à intentar generar propostes
col· lect ives.
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3. Filtratge intern de les propostes
Un comissió d e tècnics i polít ics valor aran l’adequació de les pr opostes
rebudes tenint en compte els re quisits def inits prèviament :
- De competència municipal

- Que siguin inversions

- Que tinguin interès col· lect iu

- Que siguin tècnica i econòmicament
viables
- Que s’ajust in als plans aprovats

- Que donin resposta a
una necessitat concreta

i directr ius municipals

4. Prior it zació de les pr opostes
Un cop seleccionades les propostes vàlides, es convocarà una assemblea
oberta a tota la ciutadania on es farà
assemblea

una pr iorit zació . En aquesta

es decidirà quines seran les propostes que passaran a la

vot ació f inal. Hi haurà una part de treball en pet it grup per poder debatre
amb més llibertat la idoneïtat o no de cada pr opost a. Posteriorment es
socialit zar an e ls resultats de cada grup per decidir l’ordre de pref erència de
cadascuna de les pr opostes. L’assemblea també tindrà la potestat de decidir
quantes

de

les

propostes

es

duran

a

votació

tenint

present

dues

consideracions: Qu e hi hagi un ventall suf icientment ampli per seleccionar i
que el nombr e d’opcions no sigui excessivament llarg per què es puguin
examinar totes sense dif icultat.

5. Votació ciutadana
Podran

participar

a

la

vot ació

les

persones

majors

de

16

anys

empadronades a Palamós en data d’1 de setembre de 2018. La votació
ser virà per ordenar els projectes de més a menys puntuació. S’executaran
els projectes amb la puntuació més alt a f ins arribar a esgotar el pressupost
dedicat.
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6. Reunió de retorn i avaluació del procés
Es f arà un retorn a totes les perso nes participants del procés. S’intent arà
f er-lo mitjançant el mateix canal amb el que hagi n estat convocades . Si no
és possible, c om a m ínim es f arà una trobada presencial. També es
publicaran els resultats mitjançant la web i les xar xes de l’ Ajuntament.
Participa.palamos.cat

7. Comunicació i avaluació cont inuada del procés
Es dissenyar à un pla de comunicació específ ic que tindrà vigència durant
tota la durada del pr océs amb la possibilitat que les f ormes de comunicació
establertes sobrepassin el procés i e s mantinguin en el temps.
El pla de comunicació inclou dos grans blocs:


Sensibilit zació i inf ormació inicial. Es preveu f er una campanya
d’impacte com a tret de sortida.



Inf ormació general durant el pr océs. Aquest segon bloc té tres
objectius a assolir:
o

Mantenir la tensió i interès inf ormatiu dur ant el pr océs

o

Promocionar la participació

o

Inf ormar la ciutadania

A continuació s’enumeren les dif erents activitats de dif usió previstes i altres
que puguin sorgir del propi procés de treball:


Gestió específ ica de la pàgina web municipal i dels perf ils socials de
l’Ajuntament



Lloc web específ ic dels pressupostos participats amb la f inalitat de
crear un espai web de participació ciutadana estable.



Des de Ràdio Palamós es crearan f alques publicitàries i s’emetran
entrevistes t ant amb gent de l’Ajuntament com amb algun membre del
Consell de participació.



Edició de f ulletons amb la inf ormació del procés part icipat iu, explicant
les condicions per a participar -hi, les f ases del procés, les dates
d’inici i f inal de cadascun a i amb els enllaços per ampliar la
inf ormació i consultar els documents que es vagin incor porant a
mesura que es desenvolupi el procés.
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Ús del registre municipal d’ent itats ciutadanes per a demanar la
col· laboració de la ciutadania organit zada.



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



Finalment

es

crearà

un

material

audiovisual

que

documentarà

cronològicament tot el pr océs part icipat iu.
Respecte l’avaluació del procés , aquesta es f arà durant tot el procés, i
concretament després de la f inalit zació de cada f ase. Les qüestions a
analit zar seran sobr etot el desenvolupament del pr océs en sí mateix i les
eines emprades , tot i que també s’int entar à analit zar els seus impactes.
Per recollir l’opinió de les persones part icipants es crearà un qüestionari de
valoració que es podrà respondre on - line.
Així mateix, es tindrà en compte el s f eedback s rebuts per part dels
ciutadans per tal d’establir els processos de millora , en cadascun dels
contactes que es donin en les dif erents accions previstes .

8. Avaluació de l’execució dels projectes
Un cop acabada la votació, se sabran els projectes que s’hauran d’executar
durant l’exercici pressu post ari. Per f er un seguiment del grau i tempor alitat
d’execució dels projectes , es demanar an persones volunt àries . Aquestes
persones se sumaran a les reunions del Consell de Participació on es tracti
el tema. La idea és que uns i altres puguin f er aquest seguiment de f orma
coral.
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pressupost

CONCEPTE
Nòmina del tècnic de Participació Ciutadana
Disseny d’un f ullet ó de dif usió del projecte
Impressió d’un f ullet ó de dif usió del proj ecte

QÜANTITAT
6.508 €
300 €
1.000 €

Impressió de la f itxa de presentació de propostes

100 €

Mater ial f ungible per als tallers de participació

150 €

Disseny d’una butllet a de votació

300 €

Impressió d’una butlleta de votació
Campanyes de dif usió al f acebook
Elaboració de material audiovisual del pr ojecte " Palamós am b
veu i vot. Pressupostos participats 2019”

TOTAL
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1.000 €
242 €
400 €

10.000 €

