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1. INTRODUCCIÓ
En aquest document hi trobareu l’anàlisi del procés dut a terme al poble de Riudaura
en relació als pressupostos participatius. En aquest cas, el document recull valoracions
i resultats de les diferents fases del procés.
El primer apartat és un preàmbul on s’exposa breument com s’organitza i es viu la
participació ciutadana en quin context es dona.
Seguidament trobareu la part de valoració dividida en les diverses fases que
contempla aquest procés participatiu. Començant per la fase de disseny, seguint per la
recollida de propostes i la validació d’aquestes i acabant per la fase de votació .
2. PREÀMBUL
La participació ciutadana és un dels valors que tota societat democràtica hauria de
promoure. La implicació dels ciutadans en els afers col·lectius és una mostra de
civisme, de preocupació pel bé comú; en definitiva, de voluntat de millora de les
condicions de vida del conjunt de la població, més enllà dels interessos particulars.
L’Administració pública ha de facilitar les condicions perquè els ciutadans exerceixin
els seus drets de ciutadania i el seu rol cívic, entès com el del ciutadà compromès amb
el seu entorn i que treballa per a la seva millora. Per tant, el foment, l’estímul i la
posada en marxa d’espais per a la participació ha de ser una voluntat clara que s’ha
de concretar en accions concretes.
En un moment com l’actual, incorporar espais de participació ciutadana en la presa de
decisions polítiques del municipi no és una opció sinó una necessitat. És un element
clau per alinear les polítiques amb les necessitats reals de la ciutadania i permet
prendre decisions intel·ligents, implementar-les de forma adequada i comptar amb la
ciutadania per fer-ho; però també és un aprenentatge col·lectiu i de corresponsabilitat
ciutadana amb aquells afers públics que ens pertoquen a tots i per tant, un enriquiment
per a tots.
És en aquest sentit que l’ajuntament de Riudaura aposta per incorporar a la seva
agenda política els pressupostos participatius amb la clara intencionalitat de generar
espais de deliberació ciutadana. Aquest 2019 ha estat la segona edició d’aquest
procés participatiu.
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L’Equip de govern de Riudaura, amb aquest projecte, té com a objectius:


Desenvolupar processos de deliberació col·lectiva que inverteixin en la
qualitat de les polítiques públiques.



Crear fòrums de discussió i consens per generar intel·ligència col·lectiva en
l’elaboració dels Pressupostos.



Fomentar la informació i la formació del teixit associatiu de Riudaura amb la
voluntat de consolidar la implementació de la democràcia participativa .



Mobilitzar l’entramat social del poble en base a uns valors participatius que
dinamitzin la construcció d’un poble en moviment.

L'objectiu principal dels Pressupostos participatius és implicar la ciutadania en la presa
de decisions responsables sobre el destí d'una part dels recursos públics, mitjançant
un sistema reglat de participació
A més també hi són associats els següents objectius específics:


Fomentar la participació mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la
ciutadania, associada o no. I potenciar els òrgans de participació actius al
municipi



Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per
prioritzar-les



Planificar la despesa municipal el màxim d'ajustada a les prioritats
ciutadanes.



Avançar en la cultura democràtica tant de la població com de l'ajuntament ,
fomentant l'apoderament i conscienciació de la ciutadania i contribuint a la
transformació de l'administració municipal en una estructura més oberta,
dialogant i permeable a la ciutadania.

3. AVALUACIÓ PROCÉS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Per tal de dur a terme el procés de pressupostos participatius a Riudaura s’han
proposat cinc fases de treball habituals en processos similars:

1. Disseny del procés
2. Comunicació i informació pública
3. Les propostes i els espais de deliberació col·lectiva
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4. Anàlisi de les propostes: validació tècnica
5. Votació
6. Retorn i avaluació del procés
A continuació s’analitzen cada una d’aquestes fases per veure quines accions s’han fet
o quines millores cal tenir en compte de cares a properes edicions de pressupostos
participatius.
3.1 FASE DE DISSENY: definició del model de pressupostos participatius
En aquesta primera fase ens referim a la part de definició metodològica del procés que
s’ha seguit per dur a terme els pressupostos participatius. En aquesta primera fase cal
definir de manera clara i consensuada quin és el marc en el qual es desenvoluparà el
procés, de quina manera i amb quins òrgans o espais de seguiment.
Com que aquest 2019 ha estat la segona edició dels pressupostos participatius a
Riudaura aquesta fase ja estava molt definida de l’any anterior. Tot i així en aquest
procés hem tingut en compte els següents punts:
-

Reglament dels pressupostos

-

Proposta metodològica i els espais de deliberació

-

Convocatòria d’un grup de seguiment i acompanyament del procés

-

Com es farà la votació

-

Quins canals de difusió i informació pública s’utilitzaran: físics i online

VALORACIÓ FASE DISSENY
Pel que fa a aquesta part del procés la valoració que en fem recull aquest aspectes:
1. S’ha revisat el reglament de participació en relació als pressupostos
participatius per veure si calia modificar algun apartat en relació a la valoració
que es va fer l’any anterior . S’ha
valorat que no calia modificar res.
2. La base del procés són els espais
deliberatius amb les persones del
poble. Les propostes es presenten i
s’acorden conjuntament en aquests
espais oberts a tothom. Aquest 2019 s’ha seguit aquest mateix mètode de
participació.
3. S’ha reunit comissió de seguiment creada durant el procés del 2018 amb la
incorporació de nous membres de les entitats i col·lectius del poble que han
validat les propostes que van a la fase de votació i totes les fases del procés
garantint la transparència i el compliment dels terminis i els acords.
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4. S’han establers les dates i els mitjans presencials o telemàtics per tal de fer les
votacions. També s’ha elaborat un calendari detallat de totes les fases del
procés participatiu per tal de fer
fer-ne el compliment i seguiment.
5. S’ha definitt els canals de difusió més adients a cada fase del procés ( cartells,
banner a la web, twitter, cartes a domicilis...)

3.2 COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ PÚBLICA
En qualsevol procés de participació aquesta fase és de vital importància. S'ha de
garantir a la ciutadania el dre
drett a ser informada sobre el què, el com, el quan,
quan el perquè
i els límits participatius del procés que es vol dur a terme
En aquesta fase s’ha fet les següents accions amb la següent valoració
-

Convocar la comissió de seguiment
Pàgina web Ajuntament Riudaura
Preparar els material online i en paper de difusió dels pressupostos.

VALORACIÓ FASE INFORMATIVA
Pel que fa a aquesta part del procés la valoració que en fem recull aquest aspectes:
1. S’ha fet una convocatòria
de la comissió de seguiment
abans d’iniciar tota la fase de
comunicació. La representativitat
d’aquest grup fa que també sigui
útil per fer d’altaveu al ‘hora
d’explicar el procés.
2. S’ha inclòs a la pàgina
web de l’Ajuntament un banner
específic per tota la informació, la presentació de propostes, reglament, etc.
3. S’ha elaborat diferents cartells per penjar a les cartelleres informant dels termini
i condicions per presentar les propostes, la convocatòria de les trobades
veïnals, les dates
ates de votació on
on-line
line i presencial i el retorn de resultats.
4. S’ha passat una carta a cada domicili informant de les propostes finals de la
fase de votació
5. S’ha estat present a diferents mitjans de comunicació durant el procés per
mantenir la informació
ació actualitzada
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3.3 FASE DE LES PROPOSTES I ELS ESPAIS DE DELIBERACIÓ COL·LECTIVA
En aquesta etapa del procés la ciutadania té l'oportunitat de presentar les propostes
que considera més escaients pel municipi. Unes propostes que es poden construir
individualment i/o col·lectivament i que, posteriorment hauran de passar per diferents
filtres abans d'arribar a la fase de votació final.
En el cas del municipi de Riudaura s’ha cregut que la opció més adequada per
realitzar aquests espais sigui a través de taules presencials que permetin debatre les
propostes i generar-ne de noves abans no passin pel procés de validació tècnica i
votació.
En aquesta fase caldrà:
-

Constituir i dinamitzar les taules de deliberació.

Metodologia per recollir propostes
Les propostes es presenten amb l'ajuda d'una fitxa que es pot recollir a l'Ajuntament o
bé baixar del web i haurà de ser omplerta i lliurada a la secretaria de l'Ajuntament.
En el cas de Riudaura ,es fa a través d’una trobada veïnal on es debaten les propostes
presentades per grups i s’acaben de perfilar, millorar, aglutinar, etc.per a tenir les
propostes finals que passaran la validació tècnica . Les propostes que es debaten en
aquests espais són les que s’han presentat a l’Ajuntament durant un termini concret.
En l’espai de trobada veïnal només es debaten o es creen propostes a través de les
que ja s’han presentar. No s ’en generen de nova creació.
VALORACIO FASE APORTACIONS
Pel que fa a aquesta part del procés la valoració que en fem recull aquest aspectes:
1. S’han recollit un total de 19 propostes en
el termini establert. N’hi ha hagut 2 que ha
assumit l’ajuntament perquè s’entenien
com a tasques de manteniment i no calia
que anessin al procés de pressupostos.
Una de les propostes presentades s’ha
desestimat perquè no arribava al mínim
de
pressupost
establert
per
ser
acceptada.
2. Han participat a l’espai de deliberació veïnal un total de 20-25 persones que
han pogut debatre sobre 17 propostes de diferents tipus. Algunes tenien a
veure amb patrimoni del poble, millores d’equipaments públics o parcs i
6

espais verds de Riudaura.
3. De les propostes presentades inicialment un cop passat l’espai deliberatiu se
n’han ampliat o variat 5

3.4 FASE D’ ANÀLISI DE LES PROPOSTES: VALIDACIÓ TÈCNICA
Arribem a una de les etapes claus de qualsevol procés de pressupostos participatius,
la que fa referència al treball intern que ha fet l'ajuntament per validar les propostes
que han rebut per garantir que s’ajusten als criteris marcats en el reglament. Caldrà,
amb el suport del personal tècnic del Consell Comarc
Comarcal,
al, Consorci SIGMA, Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa... segons la proposta presentada; validar que les
propostes presentades són viables i pressupostar
pressupostar-les
les per tal que estiguin a punt per
ser votades per la ciutadania.
En aquesta fase caldrà:
-

Fer un treball de validació tècnica per garantir la viabilitat de les propostes i
que s’ajusten als criteris del reglament

-

Pressupostar les propostes

-

Definir el llistat de propostes acceptades i excloses

VALORACIÓ FASE ANÀLISI I VALIDACIÓ TÈCNICA
Pel que
ue fa a aquesta part del procés la valoració que en fem recull aquest aspectes:
1. Aquest any unes 7 propostes de les 19 presentades no tenien pressupost fet.
Ha estat tasca dels tècnics fer la
recerca d’ aquests pressupostos
2. S’ha redactat ’un informe tècnic per a
cada proposta amb els criteris
acceptats i els que no i a més de
pressupost de les propostes.
3. En total les propostes han quedat de
la següent manera: 2 ass
assumides per
l’Ajuntament, 11 aptes per anar a votació i 6 no aptes per diferents motius
pressupostaris.. Dues propostes eren iguals i per tant, s’ha comptabilitzat com
a una.
4. El fet que aquest any es posés com a mínim pressupost per acceptar una
proposta un total de 2.500
2.500€
€ ha fet que les propostes fossin d’inversions més
grosses i en visió de conjunt.
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3.5 FASE DE VOTACIÓ
En aquesta fase totes les propostes presentades i que han superat el filtre tècnic seran
posades a votació ciutadana per tal que d’aquí en surtin aquelles propostes que
s’executaran de la partida pressupostària destinada al projecte.
En aquesta fase caldrà:
-

Difondre i comunicar les propostes acceptades i validades.
Posar en marxa el model de votació presencial o electrònica.
Crear material gràfic que permeti la votació.

VALORACIÓ FASE VOTACIÓ

Pel que fa a aquesta part del procés la valoració que en fem recull aquest aspectes:
1.Tot i que per temps no s’ha fet una reunió amb la comissió de seguiment per a
validar les propostes finals a votar un cop fet els informes tècnics si que s’ha mantingut
informat en tot moment als seus components.
2.En funció dels temps del que es disposava per fer el retorn de les propostes que
anirien a votació s’ha fet un fulletó informatiu de les finalistes i el sistema de votació,
data de votació i criteris per tal d’exercir el dret a vot. No s’ha fet na trobada veïnal per
presentar com han quedat finalment totes les propostes presentades per manca de
temps.
3.S’ha posat en marxa el sistema de votació
on line durant la setmana abans del 28 d’abril (
dia de votació presencial)
4.S’ha establert un total de 11 hores
presencials per votar el dia 28 d’abril coincidint
amb la jornada electoral de les eleccions
estatals del congrés i en senat.

Perfil del/a votant
En relació a les votacions fetes dels pressupostos participatius tenim aquestes dades
de la població que hi va votar.
En total han votat 225 de les 391 habilitades per fer-ho, que representa un 57,7% de la
població de Riudaura.

Això

significa que hi ha hagut un augment del 20%

de
8

participació en relació al 2018. El fet que coincidís amb la jornada de votació de les
eleccions estatals pensem que ha possibilitat aquest augment
Dels vots emesos, 204 han estat presencials i 21 han estat fets on-line : No hi ha hagut
cap vot nul ni cap vos en blanc.
En aquest procés la participació d’homes i dones ha estat pràcticament la mateixa
(110 homes/ 115 dones). La franja que més participa de les votacions és la de 41 a 50
anys i la franja on han participar menys dones en comparació amb els homes ha estat
la de 21a 30 anys.

PARTICIPACIÓ CONSULTA POPULAR 2019
Homes 16-20 anys

Dones 16- 20 anys

4
Homes 21-30 anys

4
3
28
31
17
18
10

23

Dones + 80 anys

2
HOMES 110

35

Dones 71- 80 anys

13
Homes + 80 anys

34

Dones 61- 70 anys

17
Homes 71- 80 anys

68

Dones 51- 60 anys

17
Homes 61- 70 anys

38

Dones 41- 50 anys

37
Homes 51- 60 anys

13

Dones 31- 40 anys

10
Homes 41- 50 anys

8

Dones 21- 30 anys

10
Homes 31- 40 anys

TOTAL

4
DONES 115

6
PERSONES 225

Pel que fa a les votacions de les propostes
De les propostes presentades es podia marcar les que es volguessin fins a un màxim
de 20.000€. També es feia posar la prioritat per tenir-la present en cas que hi hagués
un empat entre dues propostes.
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Les votacions varem quedar de la següent manera:
PROPOSTA A

106 vots

PROPOSTA B

73 vots

PROPOSTA C

39 vots

PROPOSTA D

106 vots

PROPOSTA E

67 vots

PROPOSTA F

56 vots

PROPOSTA G

52 vots

PROPOSTA H

23 vots

PROPOSTA I

68 vots

PROPOSTA J

57 vots

PROPOSTA K

27 vots

Cal dir que la suma d’aquestes propostes pugen un total de 20.500€ . Es valora la
possibilitat de portar al Ple municipla l’acceptació i increment de 500€ per a fer
possible les 4 primeres propostes votades.
4.5 FASE DE RETORN I AVALUACIÓ DEL PROCÉS
La darrera fase de qualsevol procés participatiu té a veure amb la rendició de comptes,
és a dir, amb la devolució dels resultats. No només es tracta d'un exercici de
transparència, sinó també de respecte a les persones que hi han participat. També
permet generar confiança entre els governants i reforçar el crèdit del procés en futures
edicions.
10

En aquesta fase caldrà:
-

Fer un retorn de les propostes guanyadores a la ciutadania.

-

Fer seguiment amb el grup creat per acompanyar el procés i avaluar-ne els
resultats.

-

Proposar millores per tal que puguin ser incorporades en el següent procés
de pressupostos participatius.

-

Fer un seguiment de les propostes i informar a la ciutadania de l’execució
d’aquestes.

3.6 VALORACIÓ FASE RETORN
Pel que fa a aquesta part del procés la valoració que en fem recull aquest aspectes:
1.Es fa el retorn a través de la comissió
de seguiment que han estat presents en
el recompte i que fan d’altaveu a les
persones de les seves entitats
2.Es publiquen els resultats a la pàgina
web de l’ajuntament o es pot consultar els
resultats via presencial també a
l’ajuntament.
3.Es fa valoració per part de la comissió
de seguiment del procés i es recullen els
aspectes a millorar
Consideracions finals:
-

Cal tenir en compte que el termini per fer el procés ha estat més curt per la
situació que s’ha donat de períodes electorals
Cal tenir en compte que la coincidència amb jornada de votació electoral ha
fet pujar la participació un 20%.
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