Pressupost participatiu (L’Escala)
1. Origen i objectius

Posar en mans de la ciutadania la proposta i elecció d'inversions per valor de 400.000
 del pressupost municipal 2017.

2. Impulsor del procés de
participació

Ajuntament de l'Escala

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Neòpolis (empresa externa)

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Urbanisme
Serveis
Alcaldia
Síndic de Greuges Municipal
Comunicació
Informàtica

5. Fases i mètodes utilitzats

- Fase de preparació i difusió. Es va crear un grup motor en què hi havia representades
les àrees implicades i un tècnic de l'empresa Neòpolis, coordinadora del procés.
- Fase de recollida de propostes. Durant un mes, els ciutadans podien presentar les
seves propostes d'inversió, via web o de forma presencial en urnes repartides en
diferents punts estratègics. Els condicionants eren que es tractés d'una inversió i que no
superés els 100.000 en una sola proposta. Es van recollir 180 propostes (112 via web i
68 a través de les urnes).
- Fase de validació. Una comissió tècnica va ser l'encarregada de validar que les
propostes complissin les bases del procés. Se'n van descartat un 40%, fonamentalment
pel fet de no correspondre al capítol d'inversions, no ser compatibles amb la normativa
vigent o no ser de competència municipal o superar els 100.000 euros de cost.
- Fase de priorització. Es va fer un taller participatiu, dinamitzat per Neòpolis, en què
novament van ser els ciutadans participants els que van posar ordre de prioritat a les
propostes. Van sorgir 19 propostes que passaren a la fase de votació.
- Fase de votació. A través del microsite participacio.lescala.cat i presencialment es van
posar a votació aquestes 19 propostes. Van votar un total de 523 persones (un 6,65%
del cens de majors de 16 anys), cadascuna de les quals podia votar per un màxim de 6
propostes. Només 512 vots van ser a vàlids (5,53% del cens electoral). Van sorgir 9
projectes que cobrien els 400.000 euros previstos.
- Fase d'execució i avaluació. S'estan executant els darrers projectes.

6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

- Presentació pública del projecte en una sessió oberta als veïns
- Tríptic informatiu repartit porta a porta
- Creació d'un microsite amb informació sobre la iniciativa i capacitat de rebre
propostes, votar... segons el moment del procés
- Campanya de comunicació, utilitzant mitjans propis (radio i televisió locals, butlletí
municipal, web municipal i xarxes institucionals) i externs (notes de premsa durant tot
el procés per aconseguir difusió als mitjans de comunicació)
- Es va fer una campanya de pagament a Facebook amb què es va arribar a 14.259
impactes. La web participacio.lescala.cat, va rebre 1417 visites.

7. Participants (perfil)

Majors de 16 anys.

8. Resultats

En resum, segons el detallat en els apartats anteriors. Es van presentar 180
propostes, en van passar 19 a votació escollides mitjançant taller públic participatiu i
van votar un total de 523 persones. Finalment s'han executat o s'estan executant un
total de 9 projectes per valor de 400.000 euros, el màxim pressupost destinat.

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació

La comissió de seguiment n'ha fet una valoració molt positiva, tant pel nombre de
propostes presentades en aquesta primera edició d, com pel nombre de votants, un
dels percentatges més alts de les experiències que hi ha hagut a nivell d'ajuntaments
de Catalunya.

10. Pressupost de l’experiència

