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Logo de l’ajuntament       Logo del procés (si n’hi ha) 

                                                                                                                                                                                    
 

NOM DEL PROJECTE  

 Pressupostos Participatius 2020  
 
Breu descripció del projecte 

Els pressupostos participatius permeten la participació directa de la ciutadania en 
l’elaboració dels pressupostos públics, implicant-la en dos àmbits diferents. D’una 
banda, en la reflexió de necessitats, identificació de demandes i priorització dels 
pressupostos i d'altra, en el seguiment de l’execució del pressupost i per tant, en la 
rendició de comptes continuada per part dels equips de govern. 

  
Nom del municipi   Hostalric   
 
Nombre d’habitants del municipi   4250 
   

Procés/projecte  

 
Què s’ha fet? 
(Indiqueu quin era l’objectiu) 

Els objectius que es pretenen assolir mitjançant aquest procés són els següents: 

- a.Promoure la participació de la ciutadania hostalriquenca en la vida quotidiana 
col·lectiva. 

- b.Aconseguir una major identificació dels veïns amb la vila i augmentar la 
implicació. 

- c.Conèixer les necessitats dels veïns. 
- d.Promocionar una sèrie de valors imprescindibles en democràcia: 

empoderament, inclusió, igualtat, 
- horitzontalitat, transparència. 
- e.Planificar la despesa municipal el màxim d'ajustada a les prioritats ciutadanes. 

Aquests objectius s'acompliran mitjançant un procés participatiu que permetrà a la 
població decidir el destí de 56.000 € del capítol d'inversions del pressupost municipal. 
 
Per què s’ha fet?  
(Justifiqueu el projecte)  

Per promoure la participació directa de la ciutadania, per la rendició de comptes, i 
per complir amb el PAM municipal. 

 
Qui ha participat en el procés?  
(Ciutadania, entitats...) 

 El procés de pressupostos participatius és un procés obert a tota la ciutadania. 
Qualsevol persona empadronada a Hostalric i major de 13 anys o en vies de fer-los 

en el present any podrà fer efectiva la seva participació activa. 
  
 
Amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme el procés? 

 L’Ajuntament té una regidoria de Participació Ciutadana, i una tècnica en matèria 
de participació. 
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- S’ha creat una web específica (decidimhostalric.cat) on s’hi trobarà tota la 
informació relativa al procés i s'hi aniran publicant els documents que es vagin 
generant al llarg del projecte. 
- S’ha editat un fulletó informatiu a l'inici del procés, que serà repartit casa per casa, 
amb els detalls del projecte, el calendari de les actuacions i l'explicació de les 
diverses fórmules de participació previstes. 
- S’ha dut a terme un pla especial de difusió del procés a través dels canals 
comunicatius habituals de l'Ajuntament: xarxes socials, web municipal i revista 
d’informació municipal 
- s’han enviat notes de premsa als mitjans de comunicació de la zona i la comarca 
en cada moment estratègic del projecte: a l'inici del procés; quan es disposi del llistat 
de propostes finalistes i desestimades; quan faltin pocs dies perquè comenci el 
procés de votació; i quan es tinguin els resultats finals de la votació. 
- Durant el mes d’agost s’ha habilitat un espai a l’Ajuntament per a la consulta física 
dels projectes finalistes. 

  
 

Metodologia: com i quan 

 
Quines han estat les fases del procés? 
Fase 0. Preparació dels materials comunicatius i elaboració i aprovació del Reglament. 
Fase 1. Campanya informativa i presentació de propostes.  
Fase 2. Període de filitratge de les propostes recollides. 
Fase 3. Celebració d'una jornada participativa: Fòrum Ciutadà. 
Fase 4. Campanya informativa dels projectes finalistes. 
Fase 5. Votació final. 
Fase 6. Escrutini i anunci de resultats. 
Fase 7. Retorn i avaluació del procés     
 
Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir?  
(Tallers, dinàmiques, suport d’eines TIC en el procés, etc.)  

S’ha creat una web específica de participació on s’informarà de tots els procés 
participatius que engegui el municipi https://decidimhostalric.cat/ on tota la 
informació relacionada amb els Pressupostos Participatius 2020 en el que el ciutadà 
pot fer les propostes via telemàtica des del ordinador i des del telèfon mòbil o tablet. 
També des de la APP Hostalric es podies enviar tant les propostes com les 
votacions, I la urna convencional física. 

S’ha dut a terme un taller participatiu per fer un primer filtratge de propostes i decidir 

les propostes finalistes.  
 
Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 
(Inseriu el calendari o cronograma) 
 Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de gener de 2020 va aprovar 

la convocatòria del procés de participació: Pressupostos Participatius d’Hostalric 

anualitat 2020, en els termes establerts en la part expositiva del present acord. 

 

1.- Fase informativa: de l’1 al 29 de febrer de 2020.  

2.- Període de presentació de propostes: de l’1 al 31 de març de 2020.  

3.- Període de filtratge de propostes: de l’1 d’abril al 10 de maig. 

4.- Fòrum ciutadà de priorització participativa: 14 de maig a les 20h. 

5.- Fase Informativa projectes finalistes: del 15 al 31 de maig. 

6.- Votacions: del 1 al 15 de juny. 

7.- Escrutini i proclamació de resultats: 17 de juny de 2020 a les 12h sala de plens. 

https://decidimhostalric.cat/
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8.- Implementació de la proposta: any 2021.  
 

 No empleneu aquest apartat si no hi ha accions innovadores o d’alineament a 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 

Originalitat o innovació en el procés participatiu  
(fórmules innovadores d’implicació de la ciutadania)   

 
Quines accions innovadores s’han implementat?  
  
 
Per què són innovadores? 
   
 
Com s’ha alineat el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17? 

  
 
 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

 
Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme? 
- S’ha creat una web específica (decidimhostalric.cat) on s’hi trobarà tota la informació 
relativa al procés i s'hi aniran publicant els documents que es vagin generant al llarg del 
projecte. 
- S’ha editat un fulletó informatiu a l'inici del procés, que serà repartit casa per casa, amb 
els detalls del projecte, el calendari de les actuacions i l'explicació de les diverses 
fórmules de participació previstes. 
- S’ha dut a terme un pla especial de difusió del procés a través dels canals comunicatius 
habituals de l'Ajuntament: xarxes socials, web municipal i revista d’informació municipal 
- S’han enviat notes de premsa als mitjans de comunicació de la zona i la comarca en 
cada moment estratègic del projecte: a l'inici del procés; quan es disposi del llistat de 
propostes finalistes i desestimades; quan faltin pocs dies perquè comenci el procés de 
votació; i quan es tinguin els resultats finals de la votació. 
- Durant el mes d’agost s’ha habilitat un espai a l’Ajuntament per a la consulta física dels 
projectes finalistes. 
  
 
Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? 
 - A l’inici de la fase informativa: del 1 d’abril al 29 de febrer de 2020.  
- Durant el període de presentació de propostes: del 1 al 31 de març de 2020.  
- Abans del fòrum ciutadà de priorització participativa: De l’1 al 13 de maig de 2020.  
- Durant la fase Informativa projectes finalistes: del 15 al 31 de maig de 2020.  
- A les Votacions: del 1 al 15 de juny 2020.  
- Escrutini i proclamació de resultats: a partir del 17 de juny de 2020 

 
 
 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com s’ha fet el seguiment del procés? 
 S’han creat tres òrgans: 
- Un grup de treball per a la coordinació i seguiment de totes les tasques. Esta format 
per:  la regidora de Participació Ciutadana, la tècnica de Participació i el tècnic de 
Comunicació. 
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- Una comissió de seguiment de la qual en forma part un representant del teixit 
associatiu, l’alcalde, la regidora de Participació Ciutadana, regidor de la oposició i la 
tècnica de Participació. 
- Una taula tècnica de validació que assumeix les funcions d’analitzar les propostes 
i comprovar quines compleixen els requisits i passen a ser debatudes en el Fòrum 
Ciutadà. La taula la formen tècnics municipals de les àrees amb què poden estar 
relacionades les actuacions recollides per tal de fer aquest cribatge, i també la 
regidora de Participació Ciutadana i la tècnica de Participació. 

 
Amb quins indicadors s’ha avaluat? 

 S’han analitzat les següents variables:  
- Nombre total de propostes recollides per qualsevol de les dues vies estipulades: 
web i butlleta en paper 
- Percentatge de propostes vàlides 
- Nombre total de propostes finalistes i sotmeses a votació 
- Nombre absolut de persones participants en el procés de votació final 
- Percentatge de participació en el procés de votació final sobre el total del cens amb 
dret a vot 

 
Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han  efectuat? 
  El retorn s’ha dut a terme per mitjà dels canals habituals de l'Ajuntament (web 
municipal, revista d'informació municipal, xarxes socials, notes de premsa...) i del web 
decidimhostalric.cat. Hi ha hagut tres moments de retorn:  
1. Quan ha finalitzat el procés de filtrat de les propostes recollides: s’ha publicat un llistat 
amb totes les propostes que han estat desestimades i una justificació dels motius que 
han conduït a la seva exclusió, donant opció a la reformulació per aquells que ho 
desitgessin. 
2. Amb caràcter previ a la votació s’ha dut a terme una campanya comunicativa dels 
projectes finalistes.  
3. Un cop finalitzat tot el projecte, amb el projecte guanyador, s’ha dut a terme una 
campanya comunicativa intensa de difusió. 
 
 

Cost del projecte/procés 

 
Quant ha costat el projecte / procés? 
(La relació de despeses que es faci constar en aquest apartat ha de coincidir 
exactament amb l’import justificat a l’apartat de relació de despeses del document 
«Compte justificatiu». Podeu adjuntar la captura de la relació de despeses del compte 
justificatiu.) 
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VÍDEO JUSTIFICATIU 2020: 
 
https://youtu.be/Xt-CWME3cPo 
 
Hostalric, a 11 de novembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Xt-CWME3cPo
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