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MEMÒRIA DE RESULTATS
1.- OBJECTIU
L’ Ajuntament de Sils va iniciar un procés de participació on l’objectiu principal
era fer partícep als ciutadans i ciutadanes de Sils i els permetés estar informats,
ser consultats i poder prendre part en l’elaboració del pressupost municipal del
2019. Una iniciativa d’aprofundiment democràtic a través del qual aquests podien
decidir de manera directa en què invertir 70.000’- €uros de la partida d’inversions
del pressupost, per ajudar a millorar el seu poble i entorn.

2.- JUSTIFICACIÓ
El procés participatiu es dividia en dues fases; la primera era on es feia el treball
previ de dissenyar i establir el procés juntament amb l’execució d’aquest fins a la
votació de les propostes, i la segona fase era l’estudi de les propostes votades i el
retorn a la ciutadania.
L’Ajuntament de Sils no disposava ni dels mitjans personals ni tècnics per
desenvolupar la primera fase del procés, motiu pel qual va ser necessari la

Totes les persones que viuen i/o treballen al municipi varen tenir l’oportunitat de
proposar les idees i projectes en matèria d’inversions que varen creure convenients
durant el període de presentació de propostes.
Les propostes rebudes (120) es varen analitzar tècnicament i posteriorment, en una
jornada participativa oberta a tothom, es van escollir les propostes finals (15)
d’entre totes les propostes vàlides (20).
Llavors va tenir lloc la votació final, on es podia realitzar on-line o de forma física
mitjançant butlleta, amb un votació màxima de 3 propostes per votant.
L’Ajuntament està executant durant aquest any 2019 les propostes guanyadores:
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3.- DESCRIPCIÓ
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1. Finalització itinerari que comunica la Urbanització King Park amb Sils
2. Zona d’estada a l’entrada de l’Estany
3. Parc per a gossos
4. Millora dels equipaments del Centre Cívic
5. Circuit de seguretat vial infantil
6. Fotocopiadora per a la biblioteca
7. Nous bancs a la plaça Canigó
8. Espai per colònia de gats a la zona verda del c/Avet
9. Nou pas de vianant a l’Avgda.Jaume I amb c/Antoni Gaudí
10. Reproductor Blue-Ray i complements

4.- METODOLOGIA I CALENDARI
La fase 1 va tenir lloc el 5 d’abril de 2018 a les 19h al Centre Cívic de Sils amb la
presentació dels pressupostos participatius de Sils.
La fase 2 va ser el període de presentació de propostes que va tenir lloc del 9 al 30
d’abril de 2018, on totes les persones que vivien o treballaven al municipi podien
fer

arribar

les

propostes

a

través

d’un

formulari

https://participa.sils.cat/pressupostos-participatius

o

de

la

mitjançant

pàgina
la

web

butlleta

inclosa al tríptic informatiu del procés.
La fase 3 corresponia a la validació tècnica de les propostes rebudes (121 en total)
La fase 4 es va realitzar durant el mes de juny de 2018 i va finalitzar amb la
19:15h al Centre Cívic de Sils per prioritzar les propostes que havien de passar a la
fase final de votació.
La fase 5, de setembre a octubre de 2018, va finalitzar amb la votació final, dins el
període compres entre el dilluns 1 d’octubre i el diumenge 21 d’octubre.
Es podia votar online a traves del portal web utilitzant qualsevol dispositiu
electrònic (ordinador, tauleta o mòbil connectat a internet), o mitjançant la
butlleta inclosa al tríptic informatiu amb la fase de votació final i dipositar-la a una
de les urnes distribuïdes al municipi.
La fase 6 correspon a l’execució de les propostes guanyadores durant el 2019.
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jornada participativa oberta a tothom celebrada el dimecres 27 de juny a les
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S’executava la proposta més votada, i després la resta de propostes amb major
número de vots, fins a no excedir els 70.000’- €uros.

5.- RECURSOS I PRESSUPOST
La contractació dels serveis de suport extern en la primera fase del procés
participatiu del pressupost municipal de l’exercici 2019 es va contractar a
NEOPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLITICA, S.L. per un import de 7.066’40 €uros (IVA
inclòs), i es va carregar la despesa a la partida 2018 11 924 64000 del pressupost de
l’exercici 2018.
L’objectiu del procés participatiu era decidir en què invertir 70.000’- €uros de la
partida d’inversions del pressupost municipal de l’exercici 2019, per tant, els
recursos econòmics per executar les propostes guanyadores es varen establir al
pressupost de l’exercici 2019 en les partides i imports següents:
08 1723 60900

Finalització de l’itinerari que comunica la Urbanització King-Park amb Sils

23.000,00

16 171 62500

Zona d’estada a l’entrada de l’Estany

7.865,00

15 171 60900

Parc per a gossos

6.720,00

09 132 60900

Circuit de seguretat vial infantil

6.050,00

07 3321 62500

Fotocopìadora per a la Biblioteca

3.800,00

16 171 62501

Nous bancs a la Plaça Canigó

3.575,00

15 171 60901

Espai per colonia de gats a zona verda del C/ Avet

4.250,00

09 153 60900

Nou pas de vianants a l’Avgda Jaume I amb C/ A.Gaudí

16 337 62500

Reproductor Blue-Ray i complements

07 326 62500

Millora dels equipaments del Centre Cívic

360,00

11.260,00

Es va fer arribar tríptics informatius a tots els habitatges del municipi al inici del
procés, amb la corresponent butlleta per la presentació de propostes, i tríptics de
la fase de votació final amb el detall de les propostes a votar i com fer-ho.
També es va crear un microsite específic pel procés on tothom podia accedir per
visualitzar les fases del procés i realitzar la votació final (http://participa.sils.cat.)

7.- AVALUACIÓ
Es va rebre més de 120 propostes, les quals es varen distribuir en tres categories:
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6.- COMUNICACIÓ
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 Propostes descartades: aquelles que no varen passar el triatge perquè no
s’ajustaven a les normes del procés:
o El 32’9% es varen descartar perquè superaven els 70.000’- €uros
o El 30’4% per no ser una inversió
o El 25’3% per criteris tècnics
o El 7’6% per no ser de competència municipal
o El 3`8% per manca de concreció a la proposta
 Propostes ja previstes: aquestes no varen passar la fase de votació perquè ja
s’havien estudiat o s’estaven analitzant per dur-les a terme en un futur.
 Propostes vàlides: aquelles que complien amb totes les normes i requisits del
procés. Val a dir que de les 26 propostes es va reduir a 20 per motius de
similitud, i aquestes són les que es varen portar per prioritzar al taller
participatiu del 27 de juny:
o Propostes sobre mobilitat i accessibilitat (3)
o Propostes sobre parcs, places, zones verdes, espais naturals i llocs de
trobada i estada social (8)
o Propostes sobre equipaments públics (7)
o Propostes relacionades amb animals i mascotes (2)
La jornada participativa oberta va escollir entre les propostes vàlides 15 projectes,
els quals es varen posar a votació, amb un màxim de 3 vots.
de 901 vots. El qual, suposa un percentatge de participació entorn del 6’30%, d’un
complert el 16 anys abans de l’1 de maig de 2018 i empadronades al municipi abans
d’aquesta data.

7.- VÍDEO
S’ha elaborat un vídeo amb l’explicació de les diferents fases del procés i les
corresponents jornades participatives
https://youtu.be/KDSa09kiW6Y
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cens total de 5050, tenint en conta que podien votar totes les persones havent

Codi per a validació :YYP7K-ABLXT-8RVS1
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 5/5.

El número de persones que varen votar a la fase final varen ser 318, amb un total

