
D I S S E N Y  D E L  P R O C É S  
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  

AMPOSTA 2018 

 
 
 
 

  



 DISSENY DEL PROCÉS - Pressupostos Participatius Amposta 2018                    				

	 2 

T A U L A  D E  C O N T I N G U T S 	
	

1 .  O B J E C T I U S  D E L  P R O C É S  3 

OBJECTIU PRINCIPAL 3 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 3 

2 .  M E T O D O L O G I A  3 

TRANSPARÈNCIA DE LA INFORMACIÓ 3 
INCLUSIVITAT I DIVERSITAT 4 
EINES PARTICIPATIVES I DINÀMIQUES VARIADES 4 

3 .  A G E N T S  I M P L I C A T S  4 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT 5 
COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT 6 
ENTITATS CONTACTADES 6 

4 .  D E S E N V O L U P A M E N T  D E L  P R O C É S  6 

4.1 FASE 0: DISSENY DEL PROCÉS 6 
OBJECTIUS 6 
PLANTEJAMENT 7 
DESENVOLUPAMENT 7 
4.2 FASE 1: COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 8 
OBJECTIUS 8 
DESENVOLUPAMENT 8 
4.3 FASE 2: SESSIONS PARTICIPATIVES 10 
OBJECTIUS 10 
METODOLOGIA 12 
DESENVOLUPAMENT 13 
LOGÍSTICA DE LES SESSIONS 16 
4.4 FASE 3: SEGUIMENT 17 
OBJECTIUS 17 
DESENVOLUPAMENT I METODOLOGIA 17 
SEGUIMENT 17 
4.5 FASE 4: PRIORITZACIÓ POPULAR 19 
OBJECTIUS 19 
DESENVOLUPAMENT 19 
4.6 FASE 5: RETORN 21 
OBJECTIUS 21 
METODOLODIA 21 
DESENVOLUPAMENT 22 
 

	  



Esborrany DISSENY DEL PROCÉS - Pressupostos Participatius Amposta 2018                 				

	 3 

1 .  O B J E C T I U S  D E L  P R O C É S  
	
	

OBJECTIU PRINCIPAL  

L’objectiu principal és implicar la ciutadania en la presa de decisions responsables 

sobre el destí d’una part dels recursos públics (150.000 €), a través d’un sistema reglat 

de participació. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

− Fomentar la participació a través d’un procés inclusiu que arribi a tota la 

ciutadania, i potenciar els òrgans de participació actius al municipi. 

− Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per 

prioritzar-les. 

− Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes. 

 

2 .  M E T O D O L O G I A   
 
La metodologia seguida està pensada per a aconseguir l’objectiu principal del procés. 

Tot i això, es considera molt important donar compliment a objectius específics 

relacionals per tal de situar a la ciutadania com a agent principal del procés. Per a tal, 

la metodologia emprada es basa en els següents aspectes:  
− Transparència de la informació i posada en comú de tots els aspectes 

relacionats amb el context normatiu de la ciutat, així com de les limitacions i 

objectius del procés. 

− Inclusivitat i diversitat de les persones a participar; entitats, veïnat en general, 

famílies, joves... 
− Eines participatives i dinàmiques variades a les sessions per tal de generar 

opinió crítica entre les assistents i poder debatre i discutir col·lectivament. 

 

TRANSPARÈNCIA DE LA INFORMACIÓ  

Per tal dotar als ciutadans de tota la informació necessària per a poder discutir i 

debatre a les sessions, es decideix crear material informatiu variat durant les diverses 

fases del procés. En concret, s’opta per un format d’exposició pública del procés en la 

Fase1: COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ i la Fase 5: RETORN. Durant aquestes i les altres 

fases  (Fase 2: SESSIONS PARTICIPATIVES, Fase 3: SEGUIMENT i Fase 4: 
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PRIORITZACIÓ POPULAR) s’opta per la creació d’un blog informatiu en línia amb tota 

la informació resultant a les sessions de treball.  

D'altra banda, el procés es dissenya enfocant la informació per a un públic no 

necessàriament especialitzat. Per aconseguir-ho es decideix treballar amb llenguatge 

comú, no tècnic, tant pel que fa al llenguatge verbal com al material gràfic. D’aquesta 

manera incloure el màxim de perfils en el debat. Sense que suposi una manca de 

rigurositat tècnica de la informació treballada. Una altra de les tasques realitzades per 

assegurar la transparència ha estat involucrar l’Ajuntament sobretot per aclarir els 

límits i la influència del procés.  

 

INCLUSIVITAT I DIVERSITAT  

Per tal de dissenyar un procés de participació inclusiu i que inclogui el màxim de 

mirades del veïnat d'Amposta, i d’aquesta manera arribar acords sobre el destí d’una 

part dels recursos públics de l’àmbit, es parteix d’una Fase 1: COMUNICACIÓ I 

DIFUSIÓ en la que s’informa mitjançant correu electrònic, trucades i contactes 

presencials a totes les entitats del barri per participar durant el procés.  

Un altre dels aspectes importants per tal d’incloure persones de diferents edats, és la 

decisió dels horaris i dies en que realitzar els tallers participatius i crear un servei 

d’acollida per a infants per poder conciliar la vida familiar amb la participació a les 

diferents sessions.  

 

EINES PARTICIPATIVES I DINÀMIQUES VARIADES  

El disseny de les dinàmiques de les jornades és un element imprescindible per a 

l’arribada d’acords i facilitar l’entesa entre tots els participants. Les dinàmiques 

específiques de cada sessió, així com el desenvolupament de les mateixes 

s’especifiquen a l’apartat 4.  

 

3 .  A G E N T S  I M P L I C A T S  
 

- l'Ajuntament com a impulsor del procés. 
- La ciutadania d'Amposta, composta per entitats i associacions però també per 

la ciutadania en general. 
- Microveus, l'empresa encarregada de dissenyar el procés, coordinar-lo, 

facilitar-lo i dinamitzar-lo.  
 
A Amposta no existeix cap òrgan de participació. D'aquesta manera sobta per 
crear-ne un ad hoc:  
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- La comissió de seguiment, que posa en contacte a la ciutadania, als tècnics i 
polítics i a Microveus. Té les funcions de vetllar pel procés des de l'inici fins al 
final, generar acords i valorar el procés.  

- També es crea la comissió tècnica de seguiment (composta per tècnics de 
l'Ajuntament i Microveus), òrgan que realitza les valoracions tècniques i de 
viabilitat de les propostes, el filtratge. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

•  
 

 

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT  

La comissió de seguiment té les funcions de vetllar pel procés de Participació.  

Les persones que hi assisteixen ho fan a títol individual, no obstant es procura que 

tinguin relació amb la resta de ciutadans i la necessària implicació amb el procés. 

Composta per: 

− Veïns i veïnes de les següents entitats:  

o Barri del centre 

o de la Vila 

o l'Acollidora 

o del Grau 

o Zona alta quintanes 



 DISSENY DEL PROCÉS - Pressupostos Participatius Amposta 2018                    				

	 6 

o Veïns de Favaret 

o Poble Nou 

o Eucaliptus 

o (...) 

− Tècnics municipals:  

o 1 de la regidoria d'urbanisme  

o 1 de la regidoria de participació 

− Polítics:  

o Adam Tomàs i Roiget 

o (...) 

− Microveus, equip dinamitzador i redactor dels Pressupostos Participatius 

d'Amposta 2018 

 

COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT  

Òrgan encarregat d'avaluar i validar que les propostes presentades compleixin els 
requisits definits (explicats a l'apartat de 4.4 FASE 3: SEGUIMENT). 
Composta per: 

− Tècnics municipals:  

o 2 de la regidoria d'urbanisme  

o 1 de la regidoria de participació 

− Microveus, equip dinamitzador i redactor dels Pressupostos Participatius 

d'Amposta 2018 

 

ENTITATS CONTACTADES 
S'adjunta el llistat als annexos. 

 

4 .  D E S E N V O L U P A M E N T  D E L  P R O C É S  
	

4.1 FASE 0: DISSENY DEL PROCÉS 
 

OBJECTIUS 
	
L’objectiu d’aquesta fase és construir i dissenyar el procés que donarà lloc als 

Pressupostos Participatius d'Amposta 2018.  

Durant aquesta fase, es convoquen diverses reunions tècniques amb l’Ajuntament per 

tal de definir els  objectius, les fases i la calendarització del procés. 



Esborrany DISSENY DEL PROCÉS - Pressupostos Participatius Amposta 2018                 				

	 7 

Tot seguit, es crea la comissió de seguiment dels Pressupostos Participatius 

d'Amposta 2018.   

 

PLANTEJAMENT 
	
Les consideracions prèvies que es tenen en compte a l’hora de definir el procés són: 

 

− Per la naturalesa del projecte, les decisions que es prenguin a les activitats 

participades es prendran de manera col·lectiva i majoritàriament, per 

consensos, no s’utilitzarà el vot com a metodologia per a l’arribada d’acords. 

En cas de desacord, quedarà reflectit al document final sempre prioritzant el 

treball per a l’arribada d’acords. 

− Les accions comunicatives del procés de participació seran consensuades 

entre l’equip de treball i l'Ajuntament, utilitzant o no, les eines de que aquest 

disposa l’Ajuntament només si es considera necessari. 

− Les activitats participatives del procés seran consensuades entre l’equip de 

treball i s’utilitzaran les metodologies participatives que es considerin més 

adequades. 

− Es detecta l'oportunitat d’escollir un nom pel procés que tingui a veure amb la 

situació de la ciutat d'Amposta i que s’identifiqui amb la seva identitat més 

enllà de que siguin uns pressupostos participatius. 

− L’àmbit de les persones convidades a participar al procés no es definirà només 

segons padró d’habitants del municipi d'Amposta ja que es considerà oportú 

deixar-ho obert a totes les persones que tenen un vincle d'identitat amb la 

ciutat i els interessa el seu futur. 

− Serà de molta importància la  presència de l’administració (polítics i tècnics) 

durant tot el procés per tal de generar dinàmiques de treball conjunt, sobretot 

en la comissió de seguiment. D’aquesta manera, s’assegura que les decisions i 

acords que es prenguin durant el procés, es portaran als diferents espais de 

negociació política. 

 

DESENVOLUPAMENT 
	
Les reunions d’aquesta fase es desenvolupen entre l’administració i l’equip redactor 

durant els mesos de març a juliol. 
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4.2 FASE 1: COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
	

OBJECTIUS 
	
Els objectius d’aquesta fase són: 

− Contactar amb totes les persones convidades a formar part del procés 

participat. 

− Informar dels objectius, metodologia i calendari dels Pressupostos Participatius 

d'Amposta 2018. 

 

DESENVOLUPAMENT 
 

El calendari d’aquesta fase es desenvolupa durant els mesos de juny a agost, amb una 

petita presentació inicial al maig. 

Activitats de presentació del procés: 
	
Les primeres accions comunicatives són les activitats de presentació del procés a tota 

la ciutadania d'Amposta amb la finalitat de presentar els criteris generals plantejats 

durant la Fase 0: DISSENY DEL PROCÉS. 

 

A continuació es detallen les activitats realitzades: 

 

Assemblea informativa Amposta  

− Data: 4 de maig 2018 

− Espai: Auditori Firal Municipal d’Amposta (Sebastià Joan Arbó s/n, 43870) 

− Temes a tractar: Enunciar els Pressupostos Participatius d'Amposta 2018.  

− Assistents: Veïnat en general interessat en conèixer l’estat actual del projecte 

de ciutat. 

− Més informació:  

- http://www.amposta.cat/ca/n1/participacio 

- https://www.facebook.com/ajuntamentdamposta 

 

Assemblea extraordinària. Tu fas Amposta!  

− Data: 28 de juny de 2018 a les 20:00h 

− Espai: Auditori Firal Municipal d’Amposta (Sebastià Joan Arbó s/n, 43870) 

− Temes a tractar: Presentació dels Pressupostos Participatius d'Amposta 2018. 

Context, objectius, metodologia i calendari. 
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− Assistents: Entitats i associacions i veïnat en general interessat en conèixer el 

procés. 

− Més informació:  

- http://www.amposta.cat/ca/n1/participacio 

- https://www.facebook.com/ajuntamentdamposta 

- https://www.tufas.amposta.cat 

 

Punt d’informació durant les festes d'agost 

− Data: Festes d'agost (10-19 d'agost) 

− Espai: a concretar 

− Descripció: 

- Del dia 10 al 19: Emissió d'un vídeo resum de la informació pertinent 

per als Pressupostos Participatius d'Amposta 2018. Aquest s’emetrà en 

una pantalla dinàmica d'informació municipal.  

- Dia i horari a concretar: En una parada situada al costat de la pantalla 

dinàmica d'informació municipal ens ubiquem per tal d'informar dels 

Pressupostos Participatius d'Amposta 2018 (context, objectius, 

metodologia i calendari). Així mateix, mitjançant un formulari 

d'inscripció a la pantalla és recolliran les dades dels interessants en 

participar a les sessions participatives. 

− Assistents: Diferents persones del la ciutat o no que s’acosten a informar-se. 

− Més informació: 

- http://www.amposta.cat/ca/n1/participacio 

- https://www.facebook.com/ajuntamentdamposta 

- https://www.tufas.amposta.cat 

 

Creació i difusió d'un vídeo resum promocional de la informació pertinent per als 

Pressupostos Participatius d'Amposta 2018 

− Data: juliol i agost 

− Descripció: Emissió i difusió d'un vídeo promocional explicatiu del procés per 

diferents mitjans de comunicació.   

− Públic: Tota la ciutadania d'Amposta.  

− Més informació:  

- http://www.amposta.cat/ca/n1/participacio 

- https://www.facebook.com/ajuntamentdamposta 
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Identificació i contacte d’agents implicats 
	
En segon lloc, un cop presentat el plantejament del procés a la ciutadania en general 

(28 de Juny), s’utilitza la identificació d’actors detallada a l’apartat 3.3 Agents implicats 

per tal d’informar i convidar a totes les entitats de la ciutat a conèixer el projecte i a 

participar de les sessions participatives i de la comissió de participació. Durant 

aquesta segona part, s’utilitza el correu electrònic, adjuntant un volant informatiu, i el 

telèfon per la posada en contacte amb totes les entitats. 

 

En aquesta fase de contacte i per la resta del procés, es posa a disposició de les 

entitats i ciutadania en general diverses eines per a posar-se en contacte amb l’equip 

organitzador del procés, MICROVEUS, a través de: 

 

- correu electrònic: tufasamposta@gmail.com 

- horari de visita amb cita prèvia: divendres de 10:00h a 13:00h (lloc a concretar) 

 

Difusió dels Pressupostos Participatius d'Amposta 2018 
	
Per últim, i abans de l’inici del procés, s'opta per informar mitjançant recursos en 

paper com cartells i díptics.  

 

També, es posa a disposició pública tota la informació del procés, així com tota 

l’actualitat del que anirà succeint a través de les xarxes socials.  

 

En concret: 

 

- Blog de les Jornades: https://www.tufas.amposta.cat 

- Facebook: https://www.facebook.com/ajuntamentdamposta/ 

- Instagram: https://www.instagram.com/ajamposta/?hl=es 

- Twitter: https://twitter.com/search?q=ajuntament%20d%27amposta&src=typd 

 

4.3 FASE 2: SESSIONS PARTICIPATIVES 
	

OBJECTIUS 
	
L’objectiu principal d’aquesta fase és la discussió col·lectiva sobre les necessitats de la 

ciutat. Per a tal, s’opta per dividir els temes de discussió en tres temes (Identitat, Llocs 

i Carrer), per abordar la complexitat de la ciutat, que és una realitat indivisible. 

Aquests temes esdevenen els eixos vertebradors de les Sessions participatives i 
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emplacen a parlar de tots els criteris tècnics amb llenguatge entenedor per tal 

d’elaborar les propostes de projectes a considerar en els pressupostos participatius. 

Aquests eixos i per tant, les temàtiques de les sessions són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paraula identitat prové del llatí “identĭtas” que prové del terme “ idem” que 

significa “ el mateix”. 

Quan parlem de la identitat d’un indret, generalment fem referencia a aquell conjunt 

d’atributs, característiques i espais que les persones i les comunitats consideren únics, 

propis i representatius d’un indret i que per tant aconsegueixen diferenciar un lloc 

d’un altre. Aquells espais que al cap i a fi configuren el conjunt de característiques que 

fan que un municipi sigui ell mateix. 

La descripció de la identitat d’un municipi pot representar la percepció de tota una 

col·lectivitat o inclús de tots els habitants d’aquest; ja que la identitat és la que 

s’encarrega de forjar i dirigir una comunitat definint així les seves necessitats, accions i 

preferències que la identifiquen, distingeixen i vinculen al seu poble. 

Per aquest motiu es reservarà una sessió per a identificar els elements patrimonials 

construïts, naturals i socials que els participants sentin més representatius d’Amposta. 

 

Els l locs als quals fem referencia son tots aquells àmbits territorials, com poden ser 

un terreny, un solar, un edifici o part d'un edifici, que estigui vinculat al conjunt 

d'activitats humanes d'interès públic, social o comunitari necessàries per al 

funcionament i esbarjo d'Amposta o bé d’algun dels seus barris o col·lectius. 

Aquests espais poden ser públics o privats i en són vàlides totes les formes de gestió. 

Es reservarà la segona sessió de participació a identificar els espais on s’efectuen les 

activitats quotidianes i esporàdiques que més agraden als ampostins. A la vegada que 

s’identificaran activitats existents que no tenen un lloc determinat o fixe. 

I també es posaran en relleu les activitats que s’efectuen en espais que no acaben de 

ser plenament confortables. 

 

El mot “carrer” prové del llatí “carrarius”, adjectiu que significa “carreter” que a la 

vegada significa “camí per a carros”. 

El carrer és, en primer terme, una via per anar d'un lloc a altre de la població. A banda 

d'algunes excepcions, el carrer és un espai de circulació tant de persones com de 



 DISSENY DEL PROCÉS - Pressupostos Participatius Amposta 2018                    				

	 12 

vehicles, per tant de convivència de diferents necessitats. 

A la vegada, el carrer és un espai públic urbà, és el suport de les activitats ciutadanes 

no privades com: anar a casa, a la feina o a l'escola, el passeig, el joc infantil, la 

troballa amb els amics o els veïns, etc., i també de les activitats ciutadanes festives. 

Aquesta sessió consistirà en identificar aquell conjunts d’espais públics que 

representen els carrers i les places preferits per als ampostins tot entenent quins son 

els motius que fan que aquests llocs siguin de major confort que d’altres. 

També s’intentarà plantejar com millorar aquells carrers i places que tot i no ser els 

predilectes acaben sent els més freqüentats. 

 

METODOLOGIA 
 

La metodologia general proposada per aquesta fase i per tant, per a la discussió 

col·lectiva entre ciutadans, té l’objectiu que tant a títol individual o com des de les 

respectives associacions i entitats, posin sobre la taula els diferents punts de vista per 

l’arribada d’acords i generar un discurs compartit que englobi diferents propostes de 

projectes. Tanmateix, es proposa treballar en grups petits (6-7 persones), per tal de 

creuar aquestes opinions, però al mateix temps prou gran per a que hi interactuïn 

visions distants. És així com s’espera alinear la visió cap al futur de la ciutat. 

 

Les  dinàmiques proposades tenen l’objectiu de permetre donar espai i temps per a 

reflexionar i compartir totes les idees que es vulguin proposar i posteriorment 

prioritzar-les.  

 

Metodologia específica per les sessions 
	
Per tal de propiciar un debat ric i acompanyar als participants durant les dinàmiques, 

s’opta per la presència d’una persona amfitriona per taula que pertany a la comissió 

de seguiment, de manera que es puguin desenvolupar correctament les dinàmiques i 

per tal de agilitzar els dubtes a nivell tècnic que puguin sorgir durant el debat. Un 

altre dels aspectes importants que s’utilitza, és la combinació de persones de diferents 

edats i origen a les taules per tal de contraposar visions diferents i fomentar un debat 

ric a les taules de treball. 

 

Al llarg de les Sessions s’indica als participants que segueixin unes “normes de joc” 

per tal de propiciar l’escolta i el respecte cap a totes les opinions. Un altre dels punts 

en els que s’insisteix és que els resultats, és tot allò que queda per escrit, de tal 

manera que l’amfitrió de cada taula prendrà acta i ratificarà els acords o desacords 



Esborrany DISSENY DEL PROCÉS - Pressupostos Participatius Amposta 2018                 				

	 13 

que sorgeixin i finalment explicarà el que s’ha escrit tot compartint-ho amb la resta de 

taules. 

 

Les normes de joc plantejades són les següents: 

- Respectar els torns de paraula i la diversitat d’opinions 

- Procurar que tothom parli i pugui expressar la seva opinió 

- No fer intervencions massa llargues 

- Recollir totes les propostes i deixar per escrit els acords/desacords dels grups 

de treball 

 

DESENVOLUPAMENT 
	
Aquest procés es duu a terme en tres sessions per tal de pautar el debat per a que 

indirectament sorgeixin les preocupacions i la manera en que la gent d'Amposta viu. 

Aquestes sessions, com s'ha comentat, comencen abordant la part més abstracta de 

la Identitat, els elements patrimonials i la forma com es viu a la ciutat. Seguidament, 

en la sessió sobre els Llocs, es parla dels usos i les activitats que es desenvolupen a la 

ciutat i també les usos que no tenen cap lloc i que la ciutadania s’imagina. La sessió 

sobre el Carrer, serveix per estudiar la manera de recórrer la ciutat, així com per 

detectar les necessitats de mobilitat i millora de l'accessibilitat i confort en aquest. 

 

Estructura general de les sessions 
	

- Introducció: Contextualitzar les Sessions. Explicar l’objectiu de la sessió i el 

cronograma. És una activitat conjunta amb tots els participants. 

- Dinàmica de reflexió personal: Connectar amb l’experiència personal i el 

coneixement individual de la ciutat. Pregunta reflexiva per seguidament 

exposar-la i compartir-la amb la resta de participants. És una activitat que es 

treballa a les taules mitjançant els grups de treball. 

- Dinàmica de presa de decisions i realització de propostes: Reflexionar 

col·lectivament. Una vegada compartida l’experiència personal, s’analitzen les 

necessitats col·lectives per tal de generar un discurs comú i veure quines 

opinions són compartides i majoritàries, quines opinions es creen en el 

moment de la conversa i quins aspectes es veuen de manera diferent. Animar 

als grups a que generin dues, màxim tres, propostes per taula. És una activitat 

que es treballa a les taules mitjançant els grups de treball. 
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- Posada en comú: Compartir les diferents visions. Un cop treballats per grups 

els temes proposats a les dinàmiques, es realitza una posada en comú, on es 

comparteixen els acords i desacords arribats i les propostes generades en els 

grups de treball. És una activitat que es treballa amb tots els participants 

assistents a la sessió. 

- Priorització: Establir l'ordre de prioritats de les propostes. Primerament, es 

disposen totes les propostes al centre de la sala en forma de cercle. Es 

llegeixen totes les propostes en veu alta i s'agrupen les propostes que són 

similars o tracten del mateix tema (sempre de manera voluntària). 

Seguidament, es passa a la priorització de les propostes. Per a això, cada 

participant té 10 punts que ha d'assignar de la següent forma: 4 punts a la 

proposta més important/necessària, 3 punts a la següent, 2 punts i 1 punt 

respectivament per les dos següents. Finalment, se sumen els punts i 

s’estableix l'ordre de prioritat segons el grup de participants a la sessió. És una 

activitat que es treballa amb tots els participants assistents a la sessió. 

- Valoració i filtratge per la comissió tècnica de participació. 
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Sessió 1: IDENTITAT  (15 de Setembre de 10:00-13:00h) 
	
Objectius 

- Parlar de la forma de viure identitària d'Amposta. Què ens agrada de viure en 

aquesta ciutat? Què és propi d'Amposta? 

- Reconstruir l’escènica d'Amposta a través del elements construïts, naturals i 

socials, veure com era i és aquest territori i quins elements reconeixem con a 

patrimonials. 

- Realitzar propostes d'actuació entorn a les reflexions, en el marc dels 

Pressupostos Participatius. 

 

Desenvolupament 

- (10’) Introducció general (normes, límits, context, criteris...) 

- (5’) Presentació temàtica de la sessió 

- (5’) Torn de preguntes 

- (60’) Dinàmica 1: Café Mundial. Amposta no és un full en blanc. 

- (15’) Pausa - esmorzar 

- (20’) Dinàmica 2: Posada en comú. 

- (30’) Dinàmica 3: Question Basket. Establim l'ordre de prioritats. 

- (5-10’) Cloenda 

 

Sessió 2: LLOCS  (29 de Setembre de 10:00h a  13:00h) 
	
Objectius 

- Reconèixer les activitats quotidianes que ens agraden i fem a Amposta i quins 

espais són idonis. 

- Reconèixer activitats que no acaben de tenir un lloc i reflexionar sobre espais 

on es podrien arribar a realitzar. 

- Realitzar propostes d'actuació entorn a les reflexions, en el marc dels 

Pressupostos Participatius. 

 

Desenvolupament 

- (10’) Introducció general (normes, límits, context, criteris...) 

- (5’) Presentació temàtica de la sessió 

- (5’) Torn de preguntes 

- (60’) Dinàmica 1: Café Mundial. Quines activitats quotidianes fas o t’agradaria 

fer a Amposta? 

- (15’) Pausa - esmorzar 

- (20’) Dinàmica 2: Posada en comú. 

- (30’) Dinàmica 3: Question Basket. Establim l'ordre de prioritats. 
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- (5-10’) Cloenda 

 

Sessió 3: EL CARRER (6 d'octubre de 10:00 a 13:00h) 
	
Objectius 

- Creuar visions de les diferents formes que tenim de moure’ns per la ciutat. 

- Reconèixer oportunitats de modificació o millora dels carrers, places i espais 

oberts de la ciutat. 

- Realitzar propostes d'actuació entorn a les reflexions, en el marc dels 

Pressupostos Participatius. 

 

Desenvolupament 

- (10’) Introducció general (normes, límits, context, criteris...) 

- (5’) Presentació temàtica de la sessió 

- (5’) Torn de preguntes 

- (60’) Dinàmica 1: Café Mundial. Decidim com són els carrers i els nostres espais 

oberts. 

- (15’) Pausa - esmorzar 

- (20’) Dinàmica 2: Posada en comú. 

- (30’) Dinàmica 3: Question Basket. Establim l'ordre de prioritats. 

- (5-10’) Cloenda 

 

 

LOGÍSTICA DE LES SESSIONS 
	
Les Sessions Participatives es desenvolupen a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó (Plaça 

del Castell, 13, 43870 Amposta) 

L’horari de les sessions es concentra els dissabtes de 10:00h a 13:00h.  

Per assegurar la màxima participació dels assistents i la conciliació amb la vida familiar 

es disposa d’un servei d’acollida per infants. 

També, es disposa d’un servei d'esmorzar per als assistents, contractat externament a 

través de l’Ajuntament. 
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4.4 FASE 3: SEGUIMENT 
	

OBJECTIUS 
	
L’objectiu d’aquesta fase és crear la comissió de seguiment i realitzar aquest durant 

tot el procés. 

 

DESENVOLUPAMENT I METODOLOGIA 
	
El calendari d’aquesta fase es desenvolupa durant tot el procés de participació. Des 

de juliol (amb la creació de les dues comissions de seguiment) fins al tancament del 

procés al més de desembre. Tanmateix, la fase de seguiment pròpiament dita es 

desenvoluparà durant el mes d'octubre.  

 

Durant aquesta fase l’equip redactor (Microveus) té la responsabilitat de traslladar tot 

el que s’ha proposat durant les sessions en un document. Aquest document l’ha de 

ratificar i aprovar la comissió de seguiment. 

 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, en primer lloc es recullen totes les propostes 

prioritzades durant les dinàmiques de les sessions. Un cop recollides es presenten 

telemàticament a la comissió tècnica de seguiment (el dia després de cada sessió "16 

i 30 de setembre i 7 d'octubre"), que es reunirà per valorar-les i avaluar-les atenent a 

diferents criteris tècnics i de viabilitat. Posteriorment, l’equip redactor (Microveus) crea 

un document “esborrany” amb el llistat de propostes prioritzades a les sessions i 

valorades per la comissió tècnica. Aquest posteriorment s'aprova en una sessió amb la 

comissió de seguiment. 

 

SEGUIMENT 
	
Durant aquesta fase, així com a la Fase 2: SESSIONS PARTICIPATIVES, la comissió de 

seguiment és l’encarregada de vetllar pel correcte desenvolupament de les sessions 

participades així com la inclusió de tots els agents convidats a participar. 

 

Reunió 1: Creació de la comissió de seguiment 
	

- Data: a concretar (finals de juliol) 

- Espai: Biblioteca Sebastià Juan Arbó (Plaça del Castell, 13, 43870 Amposta) 
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- Temes a tractar: Presentar els objectius, metodologia i calendari dels 

Pressupostos Participatius d'Amposta 2018. Els límits, criteris, normes i abast 

del projecte.  

- Assistents: Persones a títol individual que pertanyen o no a alguna entitat del 

barri, tècnics i polítics municipals, equip dinamitzador 

 

Reunió 2: Seguiment i avaluació de les propostes amb la comissió 
tècnica de seguiment 
	

- Data: (a concretar) setmana del 8 al 12 d’octubre 

- Espai: Ajuntament d'Amposta 

- Temes a tractar: Seguiment i avaluació de les propostes resultat de les sessions 

de participació (1,2 i 3). 

- Assistents: comissió tècnica de seguiment 

 

La comissió tècnica de seguiment avaluarà i realitzarà el filtratge de les propostes 

atenent als següents criteris: 

 

CRITERIS GENERALS  

− Viables legalment i tècnicament  

− De competència municipal  

− D’interès general  

− Inclusives i respectuoses amb els drets humans  

CRITERIS ECONÒMICS  

− Viables econòmicament 

− Disposar d'un límit econòmic per proposta 

− No han d’estar previstes en despesa ordinària o inversió de l’ajuntament  

 

Reunió 3: Seguiment i aprovació de les propostes amb la comissió de 
participació 
	

- Data: 19 d'octubre (hora a concretar) 

- Espai: Biblioteca Sebastià Juan Arbó (Plaça del Castell, 13, 43870 Amposta) 

- Temes a tractar: Avaluació i aprovació de les propostes resultat de les sessions 

de participació (1,2 i 3) ja avaluades per la comissió tècnica que passaran a ser 

prioritzades a la següent fase (FASE 4: PRIORITZACIÓ POPULAR).  

- Assistents: Comissió de seguiment 
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4.5 FASE 4: PRIORITZACIÓ POPULAR 
	

OBJECTIUS 
	
Els objectius d’aquesta fase són: 

- Obrir el procés a tota la ciutadania d'Amposta mitjançant l'ús de mitjans 

electrònics per garantir un màxim de transparència i participació. 

- Determinar la proposta o propostes d'actuació prioritàries per a tota la 

ciutadania d'Amposta. 

 

DESENVOLUPAMENT 
 

El calendari d’aquesta fase es desenvolupa durant els mesos novembre i desembre de 

2018 

 

A continuació es detallen les activitats realitzades: 

 

Creació i difusió d'un vídeo resum promocional de les propostes acordades per als 

Pressupostos Participatius d'Amposta 2018. 

	
La primera acció és la creació i difusió d'un vídeo resum promocional amb la finalitat 

de presentar de manera atractiva les propostes definitives plantejats durant la Fase 2: 

SESSIONS PARTICIPATIVES, i acordades durant la Fase3: SEGUIMENT. 

 

− Data: primers de novembre 

− Descripció: Emissió i difusió d'un vídeo promocional explicatiu de les 

propostes per diferents mitjans de comunicació. Tan mateix, aquest vídeo 

també s'emetrà a la pantalles dinàmiques d'informació municipal. 

− Públic: Tota la ciutadania d'Amposta.  

− Més informació:  

- http://www.amposta.cat/ca/n1/participacio 

- Blog de les Jornades: https://www.tufas.amposta.cat 

- Facebook: https://www.facebook.com/ajuntamentdamposta/ 

- Instagram: https://www.instagram.com/ajamposta/?hl=es 

- Twitter: 

https://twitter.com/search?q=ajuntament%20d%27amposta&src=typd 
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Creació/adaptació d'una aplicació informàtica per prioritzar les propostes acordades 

per als Pressupostos Participatius d'Amposta 2018. 

	
Creació d'una aplicació informàtica amb la finalitat de presentar de manera atractiva 

les propostes definitives plantejades durant la Fase 2: SESSIONS PARTICIPATIVES, i 

acordades durant la Fase3: SEGUIMENT, i donar l'opció a tota la ciutadania de 

prioritzar-les segons la Dinàmica Question Basket online. 

 

− Data: a partir del 15 de novembre 

− Descripció: Creació/adaptació d'una aplicació informàtica per prioritzar les 

propostes acordades de manera online. Tan mateix, aquesta aplicació també 

estarà disponible a les pantalles dinàmica d'informació municipal, una mòbil, i 

l'altra fixa als baixos de l'Ajuntament amb l'objectiu de facilitar la participació. 

− Públic: Tota la ciutadania d'Amposta.  

− Més informació:  

- http://www.amposta.cat/ca/n1/participacio 

- Blog de les Jornades: https://www.tufas.amposta.cat 

- Facebook: https://www.facebook.com/ajuntamentdamposta/ 

- Instagram: https://www.instagram.com/ajamposta/?hl=es 

- Twitter: 

https://twitter.com/search?q=ajuntament%20d%27amposta&src=typd 

 

La propostes estaran acompanyades de la següent informació: 

− Nom i breu explicació 

− Valoració tècnica i econòmica 

− Ubicació territorial 

 
 

 

 



Esborrany DISSENY DEL PROCÉS - Pressupostos Participatius Amposta 2018                 				

	 21 

Punt d’informació a la Fira de Mostres d'Amposta 

 

− Data: Fira de Mostres d'Amposta (7-9 de Desembre) 

− Espai: Pavelló Firal Amposta 

− Descripció: En un estand situat a la fira ens ubiquem per tal d'informar de les 

propostes acordades. Així mateix, incentivem i ajudem a aquelles persones 

que ho necessitin a prioritzar les propostes mitjançant l’aplicació informàtica. 

− Assistents: Diferents persones del la ciutat o no que s’acosten a informar-se. 

− Més informació: 

- http://www.amposta.cat/ca/n1/participacio 

- Blog de les Jornades: https://www.tufas.amposta.cat 

- Facebook: https://www.facebook.com/ajuntamentdamposta/ 

- Instagram: https://www.instagram.com/ajamposta/?hl=es 

- Twitter: 

https://twitter.com/search?q=ajuntament%20d%27amposta&src=typd 

 

4.6 FASE 5: RETORN  
 

OBJECTIUS 
	
Els objectius d'aquesta fase són: 

− La traducció de la tota la informació generada durant el procés, per tal 

d’obtenir un document bàsic per a l’Ajuntament d'Amposta per a la resolució 

dels Pressupostos Participatius d'Amposta 2018.  

− Informar dels resultats dels Pressupostos Participatius d'Amposta 2018 a tota la 

ciutadania. 

 

METODOLODIA 
	
La metodologia específica per traslladar els resultats i el treball realitzat al llarg de tot 

el procés en el document esmentat segueix els següents criteris: 

− Transcripció literària, de tot allò que s’ha dit durant les sessions gràcies a la 

documentació gràfica i escrita que les participants han deixat per escrit als 

recursos gràfics i a les actes de les sessions.  

− Conclusió dels resultats, ordenats i classificats temàticament segons el grau de 

priorització de cadascun. 
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DESENVOLUPAMENT 
	
El calendari d’aquesta fase es desenvolupa durant el mes de desembre. 

A continuació es detallen les activitats realitzades: 

 

Presentació dels resultats a la comissió de seguiment 
	

− Data: (del 10 al 15 de desembre) 

− Espai: Biblioteca Sebastià Juan Arbó (Plaça del Castell, 13, 43870 Amposta) 

− Temes a tractar: 

- Avaluació dels resultats finals 

- Acordar el projecte o projectes que és desenvoluparan en el marc dels 

Pressupostos Participatius d'Amposta 2018 

- Anàlisi de la participació 

- Propostes de millora 

− Assistents: comissió de seguiment  

 

La proposta o propostes guanyadores és presentaran amb la següent informació: 

− Nom i breu explicació 

− Nombre de vots recollits 

− Valoració tècnica i econòmica 

− Calendari aproximat d’execució 

− Ubicació territorial 

− Fitxa específica de desenvolupament 

Presentació dels resultats a la ciutadania 
	

− Data: a concretar (17-19 de desembre) 

− Espai: Auditori Firal Municipal d’Amposta (Sebastià Joan Arbó s/n, 43870) 

− Temes a tractar: Presentació dels resultats dels Pressupostos Participatius 

d'Amposta 2018. Resultat i acords del procés, anàlisi de la participació i 

propostes de millora. 

− Assistents: ciutadans en general interessat en conèixer els resultats. 

− Més informació:  

- http://www.amposta.cat/ca/n1/participacio 

- Blog de les Jornades: https://www.tufas.amposta.cat 

- Facebook: https://www.facebook.com/ajuntamentdamposta/ 

- Instagram: https://www.instagram.com/ajamposta/?hl=es 

- Twitter: 

https://twitter.com/search?q=ajuntament%20d%27amposta&src=typd 
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Document d'Autoria ciutadana 
	
Durant aquesta fase l’equip redactor (Microveus) té la responsabilitat de traslladar tot 

el que s’ha dit i acordat durant tot el procés participatiu, en un Document d’Autoria 

ciutadana.  

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, en primer lloc es recull tota la informació gràfica i 

escrita generada durant la Fase 2: SESSIONS PARTICIPATIVES, Fase 3: SEGUIMENT i 

Fase 4: PRIORITZACIÓ POPULAR. Per a compartir aquesta informació i també 

assegurar la transparència del treball realitzat, aquest Document d’Autoria ciutadana 

es publica al blog de les Jornades: https://pparticipatiusamposta2018.wordpress.com 

 
 
 
 
Un cop f inalitzada aquesta fase, es decideix amb l’equip municipal s i  es 

realitza o no una següent fase de participació per generar acords 

col· lectius de com a de ser el projecte a desenvolupar.   


