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

      

NOM DEL PROJECTE  

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021 

Breu descripció del projecte 

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, i es detinaran 

4.000 euros pela pressupostos participatius que decidiran des del Consell d'Infància (adjuntem 

projecte) 

Nombre d’habitants del municipi 

4139   

Procés/projecte  

Què volem fer (Indiqueu-ne l’objectiu)? 

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

Aconseguir una major identificació dels veïns amb la vila i augmentar la implicació. Conèixer les 

necessitats dels veïns. Promocionar una sèrie de valors imprescindibles en democràcia: 

empoderament, inclusió, igualtat, horitzontalitat, transparència. 

Per què ho volem fer? (Justifiqueu la necessitat del projecte) 

L'any 2020 l'Ajuntament va fer un salt qualitatiu en matèria de participació ciutadana amb molt 

bons indicadors de resultats. Volem assentar una nova edició de Pressupostos Participatius on 

l'Ajuntament té la voluntat de millorar alguns aspectes del procés participatiu i així seguir 

promovent projectes d'implicació ciutadana. 

Qui participarà al procés? 

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 es portarà a terme el projecte? 

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 de participació on s’informarà de tots els procés participatius que 

engegui el municipi https://decidimhostalric.cat/ on estarà tota la informació relacionada amb els 

Pressupostos Participatius 2021. 

Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 

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 utilitzarem?  
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  
La població pot participar en diferents moments i per mitjà de diferents instruments - Assistint i 

efectuant preguntes en l'acte públic de presentació del projecte, - a través de la web 

decidimhostalric.cat, i des de l'App municipal, - Dipositants butlleta de propostes en les bústies 

o per web i/o app, - Fòrum ciutadà, - Participant en la votació final i assitint acte escrutini 

Es faran servir dos o més mecanismes i/o eines diferents? 

Web de decidimhostalric.cat, App Hostalric i busties presencials. 

Quin és el calendari o cronograma del procés? 

* Inseriu el calendari o cronograma 

1.- Fase informativa: Setmanes 1 - 4.  

2.- Període de presentació de propostes: Setmanes de la 4 a la 7.  

3.- Període de filtratge de propostes: Setmanes de la 8 a la 11 

4.- Fòrum ciutadà de priorització participativa: Setmana 12 

5.- Fase Informativa projectes finalistes: setmanes de la 13 a la 14. 

6.- Votacions: Setmana 15-16. 

7.- Escrutini i proclamació de resultats: Setmana 16 

8.- Implementació de la proposta: Finals 2021 

No cal omplir si no es considera necessari (Accions innovadores i ODS) 

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

la ciutadania):   

Quines accions innovadores volem fer servir? I per què són innovadores? 

1- El desenvolupament d'un procés participatiu de caràcter vinculant 
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2- La decisió dels veïns i veïnes del destí de recursos econòmics 

3. L'organització d'un procés en el qual el seu desenllaç s'efectua a través d'una votació  

4.- Procés participatiu per menors de 16 anys 

4000 euros seran gestionats pel consell d'infància del municipi q realitzarà el seu propi procés 

participatiu. 

Com alinearem el projecte als objectius de desenvolupament sostenible, ODS 5,10,16 o 17? 

 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

Quines són les accions comunicatives previstes? 

Es crearà un web específica (decidimhostalric.cat). S'editarà un fulletó informatiu a l'inici del 

procés, que serà repartit casa per casa, amb els detalls del projecte, el calendari... Es durà 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, entre d'altres 

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 

- Fase informativa: Setmanes 1 - 4. - Fòrum ciutadà de priorització participativa: Setmana 12 

- Fase Informativa projectes finalistes: setmanes de la 13 a la 14. 

- Escrutini i proclamació de resultats: Setmana 16 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

Es crearan tres òrgans: Un grup de treball per a la coordinació i seguiment de totes les tasques, 

Una comissió de seguiment i una taula tècnica de validació. 

Amb quins indicadors avaluarem? 

- 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 dret a vot 

Quines accions de retorn del procés a la ciutadania estan previstes? 

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. 

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 
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