
                                                                                                                                

Memoria Pressupostos Participatius 2020  

MEMORIA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
2020 

1. NOM 

Pressupostos Participatius 2020. 

2. 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. 

3. DESCRIPCIÓ 

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. 

Fase 0. Tasques prèvies 

Elaboració i aprovació del reglament dels Pressupostos Participatius, i preparació 

dels materials comunicatius per a informar la ciutadania: disseny, impressió i 

distribució d'un tríptic informatiu, disseny dels bàners del web municipal, ceació i 

programació d'un web específic del projecte, entre d'altres. 
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Fase 1. Campanya informativa i presentació de propostes 

Presentació del tret de sortida del projecte mitjançant un acte obert a la ciutadania, 

jornada en la qual també s'escollirà un representant del teixit associatiu per tal que 

formi part d'una comissió que efectuarà un seguiment de tot el procés. Pel que fa a 

les propostes, en podran presentar les persones residents al municipi majors de 13 

anys o en vies de fer-los en el present any que vulguin participar de manera activa 

al procés presentant les seves propostes en paper o online a través del web 

decidimhostalric.cat.  

Fase 2. Filtratge de les propostes 

Totes les propostes rebudes seran valorades pels serveis tècnics municipals per tal 

de comprovar si les actuacions compleixen els següents requisits: respectar el 

marc normatiu i legal existent, ser de competència municipal, no contradir plans 

aprovats per l’Ajuntament, ser realitzables tècnicament, no sobrepassar els 

56.000€, ser considerades una inversió. 

Fase 3. Celebració d'un fòrum participatiu 

Les propostes que superin el filtratge anterior seran debatudes en un Fòrum 

Ciutadà obert a la participació de tots els veïns i veïnes d'Hostalric. Els assistents 

decidiran els projectes finalistes, que seran els que passaran a la votació final. 

Fase 4. Campanya dels projectes finalistes 

Difusió dels projectes finalistes a través dels diversos canals de comunicació 

municipals: web, xarxes socials, App, etc. També d’habilitarà un espai físic al 

claustre de l’Ajuntament amb tots els projectes finalistes amb suports de cartrons 

pluma. En el web decidimhostalric s’hi podrà consultar el llistat de propostes 

vàlides, desestimades i les que han estat seleccionades com a finalistes. Aquestes 

últimes seran quantificades econòmicament per part dels serveis tècnics de 

l’Ajuntament. 

Fase 5. Votació 

Un dels darrers passos del procés participatiu serà sotmetre a votació les 

propostes finalistes. La votació es realitzarà de forma online (per mitja de l’App) i a 

través d’un punt de votació presencial. Podran votar totes aquelles persones 

empadronades a Hostalric majors de 16 anys. Durant el període de votacions 

restarà a exposició pública un suport físic on es recolliran la totalitat de les 

propostes realitzades i que es sotmeten a votació, així com tots els detalls de les 

propostes que estiguin disponibles.  
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Fase 6. Escrutini i anunci de resultats 

Un cop finalitzat el període de votacions, i en el termini màxim d'una setmana, es 

realitzarà el recompte públic i es proclamarà el resultat publicant la llista de 

projectes escollits, ordenada de major a menor nombre de vots. 

Fase 7. Retorn i avaluació del procés 

Un cop coneguts els resultats s'efectuarà una campanya informativa a través dels 

canals de comunicació municipals per tal de donar a conèixer els resultats del 

procés participatiu. Igualment, la comissió de seguiment celebrarà una sessió 

avaluadora del projecte per posar en comú aspectes a millorar que es puguin 

aplicar en futures edicions. 

 

4. METODOLOGIA 

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    

 

5. RECURSOS 

L’Ajuntament té una regidoria de Participació Ciutadana, i una tècnica en matèria de 

participació. 

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. 

 

 

https://decidimhostalric.cat/
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6. COMUNICACIÓ 

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’està duent 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'enviaran 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. 

- S’habilitarà un espai a l’Ajuntament per a la consulta física dels projectes finalistes. 

- Es convocarà un acte públic de presentació del projecte a l'inici del procés, obert a 

l'assistència de tothom. 

7. CALENDARI 
 
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. 
8.- Implementació de la proposta: any 2020. 

 
8. PRESSUPOST 

Edició fulletó informatiu:                       300 euros 

Web específica de participació:            800 euros 

Cartró ploma per a projectes finalistes: 625 euros 

TOTAL:                                                1725 euros 
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9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

Seguiment del projecte 

Es crearan tres òrgans: 

- Un grup de treball per a la coordinació i seguiment de totes les tasques. Estarà 

format per:  la regidora de Participació Ciutadana, la tècnica de Participació i el 

tècnic de Comunicació. 

- Una comissió de seguiment de la qual en formarà 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 assumirà les funcions d’analitzar les propostes 

i comprovar quines compleixen els requisits i passen a ser debatudes en el Fòrum 

Ciutadà. La taula la formaran 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. 

Indicadors d’avaluació 

A la finalització dels Pressupostos Participatius s’elaborarà un informe tècnic de 

valoració que emmarcarà les principals dades del procés. Aquest informe 

analitzarà les següents variables:  

- Resultats de l'enquesta de satisfacció emplenada pels assistents al Fòrum 

Ciutadà 

- 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 

Mesures correctores: 

- Mesura 1: Taula Tècnica de Validació. Espai tècnic que avaluarà, quantificarà, 

delimitarà, agruparà i sistematitzarà els projectes proposats per la ciutadania. 

- Mesura 2: Fòrum Ciutadà de Priorització. Servirà per parlar i consensuar 

col·lectivament quines propostes són les que realment aporten més beneficis per al 
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municipi i compleixen amb els paràmetres de sostenibilitat, equitat, igualtat de 

gènere i altres requisits establerts en el reglament.  

- Mesura 3: es demanarà a tots els veïns i veïnes que formulin propostes que 

deixin el seu correu electrònic i la Taula Tècnica podrà demanar aclariments quan 

tingui dubtes sobre la interpretació d'alguna proposta.  

- Mesura 4: el grup de treball avaluarà un cop finalitzat el procés participatiu quins 

canvis i millores es poden aplicar en futures edicions. 

Resultats esperats 

Mobilització dels veïns i veïnes i generació d'un procés de debat i reflexió col·lectiva 
que activi l'esperit participatiu del municipi. 

- Realització exitosa d'un procés de votació ciutadana que posi les bases de futurs 
nous processos participatius i votacions. 

- Recopilació d'un ampli llistat de projectes i propostes vàlides de cara al futur i a tenir 
en compte per part de l'Ajuntament més enllà de les que finalment acabin resultant 
guanyadores del procés de pressupostos participatius. 

- Obtenció d'un paquet de projectes/propostes guanyadores que siguin viables 
tècnicament, s'ajustin al pressupost sotmès a discussió i hagin estat escollides pels 
veïns i veïnes. 

Retorn 

El retorn es durà 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. Existiran tres moments de retorn:  

1. Quan acabi el procés de filtrat de les propostes recollides, que serà efectuat per la 
Taula Tècnica de Validació, es publicarà un llistat amb totes les propostes que han 
estat desestimades i una justificació dels motius que han conduït a la seva exclusió  

2. Amb caràcter previ a la votació es durà a terme una campanya comunicativa dels 
projectes finalistes.  

3. Un cop hagi finalitzat tot el projecte i, per tant, es disposi de/ls projecte/s 
guanyador/s es durà a terme una campanya comunicativa intensa de difusió de les 
propostes guanyadores. 

 

Hostalric, a 20 de març de 2020 

Anna López Sanuy.  

Tècnica de participació 


