Ajuntament la Bisbal
d’Empordà

Sessió informativa del procés de
pressupostos participatius 2018

gestió PÚBLICA
Arxiu Comarcal
31/01/2018

Ordre del dia:

1. Presentació institucional
2. Presentació tècnica (inclou presentació de la plataforma
online)
3. Torn obert de preguntes

Hora de convocatòria: 20.00
1. Presentació institucional
Hora inici: 20.05
Durada de la presentació: 10’
Intervenció: Josep Maria Castells (regidor de transparència
participació ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà).

i

El regidor de l’Ajuntament, Josep Maria Castells, ha fet èmfasis en
una segona edició d’aquest projecte de pressupostos participatius amb
la clara voluntat d’escoltar a tothom. D’obrir l’ajuntament a la
ciutadania i d’acostar-lo més i amb més facilitats a les opinions i
propostes de tots els bisbalencs/ques.

2. Presentació tècnica (inclou presentació de la plataforma online)
Hora inici: 20.15
Intervenció de: Jenni Gallardo (tècnica de participació ciutadana
d’ATC-SIG SL) i Jofre Milà (tècnic de la plataforma online CIVICITI).
La presentació s’ha centrat en explicar com s’estructura el procés
participatiu. Inicialment s’ha fet referència a les fases del procés:
-

Fase informativa (i recollida de propostes)
Fase de debat (i priorització i votació)
Fase de retorn (i valoració dels resultats)
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Seguint aquesta estructura es presenta el procés i s’expliquen quines
són les vies mitjançant les quals tothom pot participar en el procés,
presencialment assistint a les diferents sessions previstes i des del
propi Ajuntament, i online a través de la plataforma de CIVICITI
adaptada per la Bisbal d’Empordà.
En l’explicació es detallen tots els actes vinculats a cada fase i les
dates i períodes en que es podrà participar. Per una banda les
sessions presencials de cada fase, i per altra banda també incloent
les sessions participatives repartides en diferents zones de la
ciutat.
Durant aquesta part de la presentació s’ensenya i explica com
funcionarà la novetat d’enguany que és la posada en marxa de la
plataforma online de participació ciutadana. La plataforma disposa i
permet la participació de la ciutadania en diversos formats, siguin
fent propostes, o consultant informació, a través d’enquestes, fent
consultes populars, entre altres mecanismes.
A continuació es fa referència als límits i requisits que han de
respectar totes les propostes de la ciutadania. Es posa èmfasi en
l’augment de la disposició econòmica que passa a 95.000€ i també
s’explica que es destinen 5.000€ perquè sigui un altre òrgan de
participació ciutadana com és el Consell d’Infants perquè puguin fer
les seves propostes i decidir on destinar-los.
Finalment es fa referència al procés metodològic i s’anima a tothom a
participar activament del procés.
En aquest moment abans de començar la tercera part de la sessió el
regidor Josep Maria Castells fa un repàs de la situació de les
propostes que van sorgir al procés de pressupostos participatius de
l’any anterior. Explica que totes elles ja estan iniciades pel que fa
al
seu
procediment
administratiu,
per
exemple
per
la
seva
contractació, i demana disculpes perquè entén hi ha un retard excessiu
per realitzar les obres que van ser les propostes més votades en el
procés el 2017.

3. Precs i preguntes
Hora inici: 20.40
Durada: 25’
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Es recullen les següents intervencions:
1. Es comenta si es podrà accedir a la plataforma des de la pàgina
web de l’Ajuntament.
S’explica que si, es posarà un link que sigui l’accés directe a
la plataforma de participació ciutadana.
2. Es demana quines són les dades que el ciutadà ha de posar per
participar a la plataforma online.
S’explica que per participar en els debats i per fer propostes
només amb el registre és suficient (el registre només demana
dues dades a la persona, per exemple, nom i mail o número de
telèfon mòbil), en canvi per votar serà necessari identificar-se
també amb el DNI. S’explica que es compara amb el padró
d’habitants de l’ajuntament.
3. Es demana si les propostes les pot fer qualsevol, encara que no
sigui de la ciutat.
Es respon que si, la limitació a les persones empadronades a la
Bisbal d’Empordà només s’utilitza per la fase de votació.
S’explica que hi pot haver el cas de persones amb segona
residència a la ciutat que no estan empadronades però que en tot
cas volen fer alguna proposta i es creu que poden ser vàlides i
interessants també.
4. Es demana repassar les dates de les següents sessions i les
sessions participatives.
Es visualitza el calendari complet del procés i es repassen
dates i períodes de cada fase.
5. Es demana si les propostes seran públiques.
S’explica que si, i també que serà possible comentar-les i
promoure el debat a la plataforma de manera online i a la sessió
de debat de manera presencial. Es posa èmfasis que qualsevol
pugui opinar i argumentar les propostes que més li agradin de
manera que el debat enriqueixi aquest procés participatiu.
6. Es pregunta si hi ha alguna revisió o control sobre el que es
pot dir a la plataforma.
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Es respon que efectivament no s’acceptaran comentaris que puguin
31/01/2018
considerar-se ofensius de cap tipus.

7. Es demana si les propostes quan es posin a votació ja estaran
pressupostades.
Es respon que durant el període de la valoració dels tècnics de
l’Ajuntament serà necessari descartar aquelles propostes que no
puguin realitzar-se per algun impediment o que ja estiguin
previstes al pressupost ordinari de l’Ajuntament, i finalment
que les propostes que siguin vàlides si estaran valorades
econòmicament.
8. Es demana si a les sessions participatives per diferents zones
de la ciutat també es podran fer propostes.
Es respon que si explicant que precisament aquest és un dels
sentits de fer aquestes reunions participatives. A més a més,
s’afegeix que s’organitzarà algun punt de votació visible al
“carrer” per buscar i facilitar encara més que la gent de la
Bisbal votin quines són les propostes que prefereixen.
9. Es comenta que seria útil tornar a fer xerrades informatives a
l’institut.
Es respon que és una bona idea i es compromet a buscar data per
fer-la. Que no estava previst al díptic informatiu i no s’ha
comentat durant la primera part de la sessió però que se’ns
dubte és una iniciativa que l’any anterior va agradar molt als
alumnes i que es pot repetir.
10.
Es pregunta què succeirà si hi ha un empat entre dues
propostes a la votació.
Es respon que si hi ha disponibilitat econòmica per fer les dues
així es farà, i si no és el cas, s’organitzarà un debat per
desempatar. Es constata que en qualsevol cas serà mitjançant la
participació ciutadana que es prendrà una decisió o altra.

S’acaba la sessió a les 21.10 agraint a tothom la seva assistència i
animant a la participació activa i a la difusió del procés
participatiu.
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La pròxima sessió serà el dia 23 de març a les 20.00h al Mundial.

Arxiu Comarcal
31/01/2018
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