
Pressupostos participatius de Prats de Lluçanès 2020  1 

 

QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS? 

Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació 

ciutadana a través del qual la ciutadania decideix a què es destinen 

10.000 euros del pressupost municipal de l’Ajuntament de Prats de 

Lluçanès. 

Alhora és una eina que permet conèixer quines són les necessitats 

de la ciutadania i com prioritza aquestes necessitats. 

 

ELS PRIMERS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Aquest any es portarà a terme la primera edició dels pressupostos 

participatius a Prats de Lluçanès.  

Els diners que es posen a participació ciutadana parteixen del 

Capítol 6 d’Inversions de l’any en curs de l’Ajuntament de Prats de 

Lluçanès, fet que permet fer propostes sense restricció temàtica. 

Aquest percentatge es correspon amb un 1,88% del Capítol 6 -

Inversions i amb un 0,36% del total del pressupost municipal 

 

QUI HI POT PARTICIPAR? 

Poden participar en aquesta edició de pressupostos participatius 

tots els veïns i veïnes de Prats de Lluçanès, majors de 16 anys. 

També hi poden participar associacions i entitats inscrites al 

registres d’entitats del poble. Tots ells poden fer propostes en 

l’àmbit d’actuació del municipi. 



Pressupostos participatius de Prats de Lluçanès 2020  2 

 

Podran votar les propostes totes les persones majors de 16 

anys empadronades al municipi, un total de 2.268 persones.  

 

COM ES FARÀ EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ? 

El procés es portarà a terme en diferents fases: 

 

1. IMPULS O FASE INFORMATIVA (Aprovació del reglament, 

creació de la comissió i audiència pública) 

L’impuls del procés s’ha de fer, preferentment, des d’alcaldia o des 

de la regidoria de participació, amb la implicació d’altres regidories. 

Es preveurà que tots els grups polítics que conformen el ple 

municipal estiguin implicats de forma activa durant tot el procés,  

Aquesta fase s’inicia el 29 de gener de 2020 amb la informació 

prèvia del procés i la presentació dels pressupostos participatius de 

Prats de Lluçanès.  

Els canals informatius són: 

 Reunions informatives amb els veïns i veïnes de Prats de 

Lluçanès 

 Contacte amb entitats i veïnat per planificar sessions 

participatives 

 Web municipal i dels pressupostos participatius: 

www.pratsdellucanes.cat i participacio.pratsdellucanes.cat.  

 Pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.  

 Compte de Twitter de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès: 

@Pratsinfo. 

 Compte d’instagram. 

http://www.pratsdellucanes.cat/
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 Enviament d’informació via whatsapp. Les persones que 

tinguin interès en participar-hi poden facilitar la seva adreça 

electrònica o direcció de contacte a 

participacio@pratsdellucanes.cat i seran avisades per 

participar a les taules de propostes o en les sessions 

temàtiques. 

 Enviament de correus electrònics a la ciutadania que s’ha 

registrat per rebre informació (recuperar base de dades de 

newsletter). Les persones que tinguin interès en participar 

poden facilitar la seva adreça electrònica o direcció de 

contacte a participacio@pratsdellucanes.cat  i seran avisades 

per participar a les taules de propostes o en les sessions 

temàtiques. 

 Punts d’informació un diumenge al racó de les experiències?  

 Pantalla informativa de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 

 Butlletí. 

S’instal·len cartells informatius a les diverses cartelleres i 

equipaments municipals que actuaran com a punt d’informació 

per intercanviar informació al llarg de totes les fases.  

 

Les entitats i associacions ajuden a fer-ne difusió i poden recollir 

propostes que facin les persones membres i desenvolupar-les 

perquè finalment vagin a votació. 

 

 

2. DISSENY 

 Es concreta l’import o percentatge assignat: 10000€ 

mailto:participacio@pratsdellucanes.cat
mailto:participacio@pratsdellucanes.cat
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 Es definiran i es faran publiques les bases i normes 

tècniques que determinaran els criteris tècnics i polítics del 

pressupost participatiu 

 

 

3. RECOLLIDA DE PROPOSTES 

Durant el mes febrer de 2020 es podran fer propostes vinculades a 

les necessitats del poble, per Internet o presencialment.   

Les propostes es poden fer: 

 Per Internet a participacio.pratsdellucanes.cat entre 

el 13 de febrer i el 25 de febrer: Omplint el formulari. 

Totes les propostes que arribin per Internet es posaran a 

debat i es validaran a les taules de propostes. El 

formulari de propostes el pot omplir qualsevol persona 

que visqui a Prats de Lluçanès i que tingui més de 16 

anys o algun col·lectiu que tingui una proposta que 

encaixi en el procés de participació. 

 

 De forma presencial, entre el 13 de febrer i el 26 de 

febrer a urnes a Cal Bach, taules de debat i propostes 

amb diferents entitats, centres educatius, associacions... 

 

Totes les propostes que es fan en aquestes sessions temàtiques i 

les que arribin per internet es validen, s’accepten, es milloren o es 

rebutgen a la taula de propostes.  

 

 Dues taules de debat i propostes  
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 Espais de debat, no només de presentació de 

propostes tancades. Són un espai obert a tota la 

ciutadania que hi vulgui participar. En aquestes 

taules es presentaran i posaran a debat les 

propostes rebudes per Internet i les que plantegin 

entitats i/o col·lectius.  

 És el primer sedàs per concretar i validar les 

propostes que passaran posteriorment a 

votacions.  

 

Aquestes dues taules de propostes es faran a l’Espai els dimecres 

19 i 26 de febrer de 8 a 10 del vespre. 

 

 

En la primera de les taules s’aportaran propostes presencialment i 

es debatran, modificaran, milloraran o es validaran.  

 

A la segona taula es portaran totes les propostes que s’ha rebut per 

Internet  i es concretaran totes les propostes treballades per tal que 

puguin passar als serveis tècnics per pressupostar-les i concretar-

les. 
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4. FILTRATGE 

Les propostes rebudes es valoraran tenint en compte els següents 

criteris: 

 

 Que no tinguin un cost superior a 10.000 euros. 

 Que siguin viables tècnicament.  

 Que siguin actuacions d’àmbit públic. 

 Que no estiguin inclosos en el pressupost municipal ordinari. 

 Que no condicionin altres pressupostos d’altres anys. 

 Que siguin de competència d’àmbit municipal. 

 Que estiguin dins l’àmbit d’actuació. 

 Que siguin inclusives i respectuoses amb els drets humans 

 Que no estiguin compromeses amb qui les executarà 

 Que siguin quantificables econòmicament. 

 Que no siguin de manteniment sinó projectes a desenvolupar. 

 

Entre els mesos de març i abril es concretaran i valoraran 

econòmicament els projectes per part del personal tècnic municipal. 

En totes les propostes cal comprovar si compleixen tots els criteris. 

A partir d’aquí es defineix un pre-projecte i es quantifica 

econòmicament. 

Al final d’aquesta fase es convoca a tota la ciutadania, que finalment 

faran la validació de totes les propostes que es posaran a votació. 

 

5. PRIORITZACIÓ I VOTACIÓ DE LES PROPOSTES 

 Priorització de les propostes i calendari de votació 
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El mes de maig s’exposaran totes les propostes perquè la 

ciutadania major de 16 anys empadronada al poble les pugui votar.  

L’exposició de propostes es farà al llarg de tot el mes de maig en un 

espai públic on s’explicaran, de forma resumida, cadascun dels 

projectes que es posen a participació. 

Tots els projectes que es posen a votació els ha fet íntegrament la 

ciutadania. En aquest cas, l’Ajuntament s’ocupa de redactar i 

quantificar el projecte proposat pel veïnat sense incorporar-hi cap 

element propi. 

L’exposició de projectes també estarà a Internet on tothom que 

vulgui els podrà consultar abans de votar. 

Cada persona podrà escollir tres projectes i el més o més votats, 

fins que s’esgotin els 10.000 euros, seran els que es portin a terme 

tenint en compte el resultat final. 

 

Al llarg de tres setmanes, entre el 4 i el 22 de maig, es podran 

votar les propostes. 

 

Les votacions es poden fer: 

 Per Internet a participacio.pratsdellucanes.cat. 

 Presencialment a Cal Bach. 

 

Les votacions presencials comptaran amb el suport del tècnic de 

participació, que ajudarà a la ciutadania a entrar les dades de la 

persona i les opcions que ha escollit. Així, es podrà entrar a la 

pàgina de votacions amb el DNI o NIF i només podran votar les 

persones empadronades. 

http://www.decidim.vic.cat/
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El programa de votacions només permet que les persones puguin 

votar una sola vegada. Un cop s’ha entrat un DNI o NIF, aquella 

persona no tindrà dret a tornar a votar.  

S’assegura que totes les votacions fetes amb la plataforma de 

votació estan quadrades amb el padró. Si hi ha algun error de 

persones que han votat dues vegades i el programa els hi ha 

permès s’elimina una de les votacions. 

El vot no és anònim, ja que per accedir a votar s’ha de donar les 

dades del DNI. De totes maneres sí que el vot és confidencial i per 

tant, només hi té accés el personal tècnic de l’Ajuntament. 

 

6. RESULTATS 

 

A partir del 27 de maig i un cop comptabilitzats tots els vots i 

atorgat els punts a cada projecte es farà públic la proposta o 

propostes guanyadores, és a dir, aquelles que han obtingut més 

puntuació per part de la ciutadania, de forma oberta i transparent 

utilitzant els canals habituals de comunicació de l’ajuntament. 

  

La publicació dels resultats oferirà el màxim d’informació possible 

en relació a la  proposta guanyadora (nom i explicació proposta, 

valoracions, vots recollits, calendari d’execució, etc) 

 

7. AVALUACIÓ 

 Es realitzarà una avaluació participada del procés del 

pressupost participatiu amb l’equip tècnic de l’ajuntament, 

amb la implicació de l’equip polític i la ciutadania. 
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