Pressupost participatiu (Palau-saverdera)
1. Origen i objectius

Procés de participació ciutadana que permet decidir la inversió de 40.000  del
pressupost municipal.

2. Impulsor del procés de
participació

Ajuntament de Palau - Saverdera

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)
4. Àrees de l’ajuntament implicades
5. Fases i mètodes utilitzats

Fase 1. Jornada de presentació i elaboració de propostes de forma col·lectiva dels
pressupostos participatius 2019 de Palau-saverdera. Aquesta jornada tenia l’objectiu
d’informar sobre el funcionament i les novetats d’aquesta segona edició dels
pressupostos participatius, donar explicacions sobre l’estat d’execució de les propostes
guanyadores de l’any passat i fer un exercici col·lectiu per elaborar propostes conjuntes
entre tots els assistents (dijous dia 4 d’octubre a les 19:30h a la planta baixa de la
biblioteca).
Fase 2. Del 8 al 28 d’octubre totes les persones que viuen, treballen i/o tene algun vincle
amb el poble van poder fer arribar les propostes a través del qüestionari de la pàgina
web i/o mitjançant la butlleta que es va enviar a totes les llars del municipi
Fase 3. Validació tècnica, per part de l’ajuntament, de les propostes rebudes (novembre
– desembre de 2018).
Fase 4. Es van escollir els 10 projectes finalistes, és a dir, aquells que passen a la fase
final de votació.
•4 d’aquests projectes es van triar mitjançant un qüestionari online que es va poder
contestar entre els dies 14 i 27 de gener.
•Les 6 propostes restants es van escollir de forma conjunta en un taller participatiu que
es va dur a terme el dijous dia 31 de gener a les 19:30h a la sala de ball del Centre Cívic.
Fase 5. De l’11 al 31 de març de 2019 es va dur a terme la votació final. Totes les persones
de 16 o més anys empadronades al poble poduen votar un màxim de 3 propostes de les
10 finalistes. Es podia votar online a través del web del procés participatiu. També hi
havia l’opció de votar físicament mitjançant les butlletes que es va repartir a totes les
llars,.
Fase 6. Execució de les propostes guanyadores (2019). S’executarà la proposta més
votada, i després la resta de propostes amb major nombre de vots, sempre i quan la
suma total no excedeixi els 40.000.-

6. Estratègia de comunicació de
l’experiència
7. Participants (perfil)

Han participat en el procés de votació 135 veïns i veïnes del municipi que representen un
11% de la població total.

8. Resultats

Execució de les 3 propostes guanyadores en el procés de votació durant l’exercici 2019:
1- Instal·lació de minideixalleries
2- Pavimentació del Camí vell de Roses
3- Reforestació d’alzines

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

