Procés participatiu per als
pressupostos municipals
2017
Memòria
Celrà, desembre de 2016

Objectius
L’equip de govern de Celrà, des de la regidoria de Participació Ciutadana, abans de definir les
inversions que es realitzaran durant el 2017 al municipi, ha volgut acostar el procés d’elaboració dels
pressupostos municipals a la ciutadania, així com copsar la seva opinió sobre les seves propostes i
prioritats en aquesta matèria.
L’equip de govern vol que aquest procés suposi una revitalització de la participació de la ciutadania en
un aspecte tan important de la gestió municipal com és l’elaboració dels pressupostos municipals de
l’any vinent.
El compromís de l’equip de govern és dur a terme les propostes que es prioritzin per part de la
ciutadania, sempre que no superin la quantitat disponible del pressupost d’inversions.
Objectius específics del procés
•
•
•
•
•
•

Donar informació sobre l’estructura del pressupost municipal
Informar sobre la quantia no assignada a cap projecte
Presentar a la ciutadania les propostes de projectes (d’inversió) de l’equip de govern
Recollir propostes de la ciutadania
Copsar la priorització de la ciutadania pel que fa als projectes sorgits (tant per part de l’equip
de govern com per part de la ciutadania)
Presentar la nova app a través de la qual es vehicularà a partir de 2017 la participació
ciutadana per als pressupostos municipals

Desenvolupament del procés participatiu
Amb l’objectiu de facilitar la participació, s’han realitzat dues reunions, d’1 hora de durada cadascuna,
en dos llocs diferents del municipi i en horaris també diferents:
•
•

2 de novembre, de 18 h a 19 h – Sala de Plens de l’Ajuntament
10 de novembre, de 20 h a 21 h – Oficines de Promoció Econòmica

L’estructura i objectius de les dues reunions han estat els mateixos:
1. Obertura de la reunió i informació sobre l’estructura del pressupost municipal (15’)
2. Sessió de treball col·laboratiu en grup: presentació de propostes de projectes i recollida de
propostes de la ciutadania. Priorització de les propostes (30’)
3. Presentació de l’app de participació i tancament de la reunió (15’)
Els resultats de cada una de les reunions s’han sumat i s’han entregat a l’equip de govern per a
l’elaboració del pressupost municipal de 2017.
La presentació sobre la informació de l’estructura del pressupost municipal es pot consultar a l’enllaç
següent: http://www.celra.cat/web/documents/2017/presentacio_pressupost_municipal17.pdf
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Condicions de les propostes per tal d’incloure-les a la priorització:
•
•

Cap actuació proposada pot superar els 150.000 € disponibles el 2017 per a inversions.
Només s’incorporaran com a propostes de participació ciutadana aquelles que impliquin un
cost efectiu de l’Ajuntament a incloure en el pressupost municipal.

Grau de vinculació de la participació
•

Les propostes prioritzades, sempre que es puguin realitzar amb els 150.000 € disponibles, es
duran a terme.

Resultats del procés
L’equip de govern va presentar a les reunions 8 propostes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitació de l’edifici i el pati de les Monges
Construcció d’una planta de compostatge per al tractament dels residus orgànics del municipi
Ampliació de la piscina d’estiu
Història de vida. Documental sobre memòria històrica local
Aprofitament d’aigües pluvials. Aplicació a un edifici municipal
Gestió dels boscos de Celrà mitjançant silvopastura
Habilitació d’una cuina pública al Centre Cultural per a tallers, entitats...
L’energia solar fotovoltaica. Aplicació a un edifici municipal

La ciutadania va presentar 5 propostes. D’aquestes, 3 compleixen amb les condicions esmentades i 2
no.
Les 3 propostes incloses en la priorització són:
•
•
•

Creació d’una escola esportiva municipal
Cobriment de la piscina per poder-la utilitzar tot l’any
Creació d’una figura de mediació intercultural o programes de treball per abordar
l’interculturalitat, la prevenció de rumors i estereotips

Les 2 propostes que van quedar excloses de la priorització van ser:
•
•

Desenvolupament del c/ Cabanya
Desdoblament en dos carrils del c/ Germans Sàbat

Totes dues propostes van quedar excloses perquè el seu cost s’ha d’assumir per part dels veïns
afectats.
Per tant, 11 propostes es van portar a la priorització, amb els resultats següents, ordenats de més a
menys prioritzades:
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Vots en la
reunió del 2
de novembre

Vots en la
reunió del 10
de novembre

TOTAL DE
VOTS

Rehabilitació de l’edifici i el pati de les Monges

5

5

10

Realització d’un estudi per a la construcció d’una planta de
compostatge per al tractament dels residus orgànics del
municipi

5

5

10

Realització d’un estudi per a la gestió dels boscos de Celrà
mitjançant silvopastura

5

4

9

Creació d’una figura de mediació intercultural o programes
de treball per abordar l’interculturalitat, la prevenció de
rumors i estereotips *

-

9

9

Habilitació d’una cuina pública al Centre Cultural per a
tallers, entitats...

2

6

8

Història de vida. Documental sobre memòria històrica local

6

1

7

Creació d’una escola esportiva municipal

2

1

3

Aprofitament d’aigües pluvials. Aplicació a un edifici
municipal

1

1

2

Energia solar fotovoltaica. Aplicació a un edifici municipal.

1

0

1

Ampliació de la piscina d’estiu

0

0

0

Cobriment de la piscina per poder-la utilitzar tot l’any *

-

0

0

Proposta

* Aquestes dues propostes van sorgir a la reunió del dia 10 de novembre, per tant no es van prioritzar a la reunió del dia
2/11/2016

Les propostes presentades es poden consultar a l’annex d’aquesta memòria.
Vistos els resultats de la priorització, l’equip de govern ha inclòs en el pressupost municipal de 2017
partides per a la realització de:
•
•
•
•
•

Rehabilitació de l’edifici i pati de les Monges
Estudi per a la construcció d’una planta de compostatge
Estudi per a la gestió dels boscos mitjançant silvopastura
Habilitació d’una cuina publica al Centre Cultural per a tallers, entitats...
Història de vida

Pel que fa a la proposta de crear una figura de mediació intercultural o programes de treball per
abordar l’interculturalitat, ja existeix a Celrà i per tant està pressupostat un programa que inclou la
figura tècnica de mediació intercultural. Així i tot, es recull i es té en compte l’aportació de la
ciutadania i la seva priorització en l’actuació del programa de mediació intercultural, i la possibilitat
d’incloure-hi actuacions concretes en la línia de la proposta.
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Participants
La participació a les dues reunions convocades ha estat la següent:
•
•

El dia 2 de novembre van participar 10 persones (7 homes i 3 dones).
El dia 10 de novembre van participar 20 persones (16 homes i 4 dones).

Per tant, de les persones participants, un 77% han estat homes i un 23% dones.
Les persones convocades a les reunions eren:
•
•

Ciutadania de Celrà
Entitats i associacions municipals

Difusió i comunicació
Per a la difusió de les reunions participatives s’han utilitzat els mitjans següents:
•
•
•
•
•

Web municipal
Facebook
Twitter
Cartells DIN-A3
Fulls de mà (flyers)

Imatge de la web de difusió de les reunions participatives
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Imatge de la web de difusió de les reunions participatives

Recursos i cost de l’actuació
Recursos humans
Han donat suport en la realització del procés participatiu:
•
•

Personal de l’Àrea de Promoció Econòmica i de l’equip administratiu de l’Ajuntament
Comissió de Participació

Cost
•
•
•

Disseny de la comunicació i edició del material de difusió: 450 €
Disseny i facilitació de les reunions: 500 €
COST TOTAL: 950 €
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ANNEX
Fitxes descriptives de les propostes que es van portar a priorització
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