
 

 
 

INFORME D’ANÀLISI I PROPOSTES DE MILLORA DEL PROCÉS DE 

PARTICIPACIÓ DELS PRESSUOSTOS PARTICIPATIUS DEL BARRI DE VISTA 

ALEGRE DE MANLLEU 

 

 

CENS DE VOTANTS: 290  

Homes: 151 

Dones:  139 

 

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS: 61 

PERCENTATGE DE PERSONES QUE HAN PARTICIPAT: 21% 

HOMES: 27  44,3 % 

DONES: 34 55,7 % 

 

Vots emesos en la plataforma: 36         59,1 % 

Vots emesos a través de butlleta: 25    40,9 % 

 

Nombre mitjà de vots emesos per a cada persona participant: 3 

Nombre total de propostes: 183 

Total de propostes presencials: 75 

Total de propostes online: 108 

Propostes nul·les: 3 (no constaven al Padró les persones que el van emetre) 

 

 

 

 

Fases del procés de participació: 

 

 

• Difusió i la presentació pública, del 23 de juliol al 14 d’agost. 

• Presentació de les propostes, del 14 d’agost al 13 de desembre. 

• Validació de les propostes, del 13 al 30 de setembre. 

• Exposició de les propostes validades, de l’1 al 21 d’octubre. 

• Votacions, del 21 d’octubre al 30 de novembre. 

• Publicació i presentació dels resultats, l’1 de desembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
Anàlisi de les fases: 

 
 
 

Fase de difusió i presentació pública 
 

En aquesta fase va ser molt important, tot i la pandèmia, poder tenir una 
sessió presencial al barri. En aquella sessió, tot i haver tingut una reunió amb 
la Comissió de Garanties prèvia, es va plasmar una gran reticència a dur a 

terme el procés de participació en el barri. Principalment les queixes anaven 
destinades a les poques inversions que s’havien fet al barri al llarg dels 

darrers anys i a la vegada valoraven que l’import destinat al procés era molt 
baix amb les grans necessitats d’inversió que tenien. Els veïns manifestaven 
la necessitat d’una modificació del POUM, per tal de millorar la zona, tot i que 

es va explicar que aquesta no era pas una proposta que es pogués encabir 
en el projecte dels pressupostos participatius. Tot i això, seria important 

poder tenir una reunió amb el veïnatge només d’aquest tema per poder 
desencallar molts dubtes en relació amb aquest projecte. 
 

Fins i tot en la presentació que es va fer al barri hi va haver alguns moments 
on els mateixos membres de la Comissió de Garanties apostaven per fer un 

‘boicot’ i no presentar cap proposta. 
 
Aquest fet ens va dur a valorar que potser havia estat preferible poder tenir 

una sessió de recull de ‘malestar’ abans de fer la sessió informativa dels 
pressupostos participatius. Tot i això, finalment la ciutadania va presentar 

projectes i els pressupostos van poder tirar endavant. 
 
 

 
Creació de la Comissió de Garanties: 

 
Es valora molt positivament d’haver pogut tenir la Comissió de Garanties en 
marxa durant tot el procés, perquè ha estat el motor de connexió amb el 

veïnatge del barri. Tot i la majoria dels membres van manifestar el seu 
malestar a l’inici del procés i les seves reticències, després van fer de nexe 

comunicatiu amb la resta de veïns i veïnes. 
 
La comunicació constant de la tècnica de participació de l’Ajuntament amb 

els membres de la Comissió de Garanties ha estat clau per poder anar 
avançant en el procés. 

 
 

 



 

 
 
Fase de valoració de propostes: 
 

En aquesta fase hem de valorar el gran esforç que es va fer per part de les 
tècniques responsables del procés, perquè moltes de les propostes van 

necessitar un gran esforç d’anàlisi i de valoració econòmica. 
 
La pandèmica COVID-19 i el treball a distància per part dels tècnics i les 

tècniques de l’Ajuntament i l’acumulació de tasques derivades de la 
pandèmia, no ha facilitat gens aquest treball coordinat i transversal. 

 
Seria important de cara a les següents edicions de pressupostos participatius 
crear un grup de treball de tècnics municipals, per poder involucrar-los molt 

més des del principi. Alhora, facilitaria molt poder ser més pedagògics amb 
aquest col·lectiu i poder transmetre les càrregues reals de feina en totes les 

etapes previstes. I valorar amb ells els tempos necessaris entre fases per tal 
que es puguin desenvolupar correctament. 
 

 
Votacions: 

 
Derivat de l’anàlisi del funcionament del barri i de la pandèmia, es va apostar 
per complementar el vot en línia amb la possibilitat del vot a través d’una 

butlleta. La realitat ha estat tossuda i hem pogut observar que el 40,9% dels 
vots emesos han estat a través de butlletes. Per tant, de cara a futures 

edicions apostem per combinar ambdues possibilitats d’emetre el vot, donat 
que s’ha pogut permetre el vot a moltes més persones. 

 
A la vegada, es valora molt positivament la modalitat dels punts de votació. 
Això va constar en un punt on la tècnica de participació va anar 

presencialment al barri, per tal que la ciutadania pogués votar allà de manera 
presencial. Aquest fet va provocar un augment considerable dels vots 

emesos. 
 
 

Consideracions finals: 
 

Valorem molt positivament que s’hagi pogut dur a terme el procés de 
participació tot i la COVID-19. I això ha estat gràcies a l’aposta ferma de 
l’Ajuntament de Manlleu per al procés. A la vegada, tot i les reticències que 

es van manifestar per part d’alguns membres de la Comissió de Garanties i 
per part d’alguns veïns i veïnes del barri, el procés ha funcionat bé.  

Finalment hi van haver moltes propostes, fet que va comportar que hi hagués 
una varietat de projectes a les votacions finals. Aquest fet també va provocar 
més motivació per votar per part de la ciutadania. 

 
Un fet molt important en els processos de participació és que el resultat final 

del procés es comuniqui a la ciutadania i que aquesta en pugui veure un 
retorn com més aviat millor. Ambdós fets, ja s’han produït en aquest  



 

 
 
 
cas: el mateix dia 1 de desembre de 2021 es va comunicar el resultat del 

procés de participació i la classificació dels projectes sortints de les votacions. 
I al llarg del mes de desembre també es van dur a terme els projectes 

sortints. 


