
 
 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 























PÀGINA INICIAL CONTINGUTS 

 

CALENDARI DE SESSIONS 
Dia, hora i lloc de les sessions participatives 
presencials als barris 

EXPLICACIÓ DEL PROJECTE DE  
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Com informar-se i participar 

Calendari del procés participatiu 

Normativa de participació ciutadana 

Fases del procés  

Característiques de les propostes 

VOLS SABER A QUIN BARRI ESTÀ EL 
TEU CARRER? 

Cal Sastre 

Centre 

Font del Ferro 

Hospital 

Petrinxo 

Piscina 

Sant Jordi 

Serrat 

VOLS FER UNA PROPOSTA CONCRETA 
PER DESTINAR ELS 5.000€ DEL TEU 
BARRI?  

Formulari online per a fer propostes 

https://es.surveymonkey.com/r/Pressupos
tosParticipatius_SantHilari2017  
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http://www.santhilari.cat/ajuntament/846-pressupostos-participatius
https://es.surveymonkey.com/r/PressupostosParticipatius_SantHilari2017
https://es.surveymonkey.com/r/PressupostosParticipatius_SantHilari2017


 

VÍDEO DE PRESENTACIÓ DEL 
PROJECTE Enllaç a: vídeo 

PROPOSTES DE CADA BARRI 
Enllaç a: propostes concretes per a cada 
barri, amb llistat de propostes i imatge de 
suport per a reconeixement 

ÍTEMS / MESOS 
 

Juliol 
 

 
Agost 

 
Setembre Octubre Novembre 

Visites totals    

  

Visitants únics    

  

Pàgines més 
vistes 

   

  











XARXES / 
MESOS 

JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE 

Facebook       

Twitter       



mailto:ajuntament@santhilari.cat
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PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 2017

Amb els barris,decidim Sant Hilari!

Presentació del procés



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

Context i objectius dels pressupostos participatius

L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm impulsa els pressupostos participatius amb la 
finalitat que la ciutadania pugui proposar, debatre i decidir el destí de 5.000 euros 
assignats a cada barri.

L'objectiu principal dels pressupostos participatius és posar a disposició de la 
ciutadania la facultat de decidir a què destinar una quantitat de recursos públics, 
a través d'uns mecanismes i un sistema reglat de participació.

Amb els barris, decidim Sant Hilari!

Foment de la participació
Implicació de la ciutadania

Apoderament i co-responsabilitat ciutadana
Potenciar els òrgans de participació

Conèixer i prioritzar necessitats locals



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

Etapes del procés i participació de la ciutadania

Amb els barris, decidim Sant Hilari!

Punt d'inici. Reglament de participació ciutadana.

Primera etapa. Propostes ciutadanes.

Segona etapa. Elaboració i validació.

Tercera etapa: Votació.

Quarta etapa. Execució.

Punt final. Seguiment.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En les propostes
En les sessionas participatives
En la votació
En l'avaluació i el retorn



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

Fases del procés de pressupostos participatius

Es preveuen tres moments o fases:

1. Presentació de propostes per part de la ciutadania.
2. Debat, formalització i priorització de propostes.
3. Votació de propostes.

Metodologia i garanties:

- Existència d'un Reglament de Participació.
- Estratègia universal i deliberativa.
- Procés vinculant.
- Control i seguiment.

Amb els barris, decidim Sant Hilari!

Eix vertebrador del procés: Representants de barri



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

Calendari del procés

Amb els barris, decidim Sant Hilari!

Juny: 
21/06. Presentació del procés.

Juny / Juliol: 
27/06, 29/06, 05/06 i 06/07. Sessions participatives + aportació de propostes.
20/07. Sessió de seguiment amb representants de barri.

Agost-Setembre: 
Formalització de propostes.

Octubre: 
02-22/10. Sessions participatives + votació de propostes.

Octubre-Novembre: 
30/10 a final d'any. Execució de propostes.
09/11. Tancament del procés.



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

Calendari de sessions - primera fase

5.000 €
Als barris, prioritzem!

Aportació de propostesJuny i Juliol 2017 - 

- 18.30h Barri del Centre
- 20.00h Barri de l'Hospital

Dimarts 27 de juny

Dijous 29 de juny
- 18.30h Barri del Sant Jordi
- 20.00h Barri de la Piscina i futbol

Dimecres 5 de juliol
- 18.30h Barri del Serrat
- 20.00h Barri del Petrinxo

Dijous 6 de juliol
- 18.30h Barri de la Font del Ferro
- 20.00h Barri de Cal Sastre



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

Calendari de sessions - segona fase

Dimarts 17 d'octubre
- 18.30h Barri del Serrat
- 20.00h Barri del Petrinxo

Dijous 19 d'octubre
- 18.30h Barri de la Font del Ferro
- 20.00h Barri de Cal Sastre

Dimecres 11 d'octubre
- 18.30h Barri del Sant Jordi
- 20.00h Barri de la Piscina i futbol

- 18.30h Barri del Centre
- 20.00h Barri de l'Hospital

Dimarts 10 d'octubre

Selecció de propostesOctubre 2017 - 

5.000 €

Als barris, prioritzem!



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017
Característiques de les propostes

Competència municipal
Respectar el marc jurídic i legal
Viables tècnicament
Visió de barri
No superar la partida assignada (5.000€)
Caràcter concret
Valorables econòmicament
No creació de dependència futura
No comportar contribucions especials
No preveure subvencions a entitats
No formar part de projectes existents

Amb els barris, decidim Sant Hilari!

Títol 
Necessitat, millora o intervenció
Objectiu
Descripció tècnica de la proposta
Pressupost



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

Metodologia de treball - Fase aportació de propostes

Altres mecanismes de participació previstos per a l'aportació de propostes:

- Presencialment, omplint el formulari en paper disponible a la Casa de Cultura
- Per Internet, omplint el formulari online disponible des del web de l'ajuntament 

* El periode d'aportació de propostes és de l'1 de juliol al 30 de setembre

En les sessions particiaptives presencials (juny-juliol 2017):

- Presentació del projecte
- Expectatives i objectius
- Dinàmiques participatives
- Recull de propostes - Matriu de preguntes

- Pluja d'idees
- Grup nominal
- Les 9 qüestions
- Ponderació EASW



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017
Metodologia de treball - Fase elaboració i validació 
de propostes

Les propostes que es presenten necessiten ser elaborades formalment mitjançant 
l'aportació d'un pressupost formal o document informatiu que quantifiqui 
econòmicament l'acció concreta. 

Aquesta fase consisteix en validar les propostes, en donar-los forma per tal de 
comprovar l'encaix que tenen dins els paràmetres tècnics i el marc legal que s'ha 
establert per al procés participatiu.

Es tracta d'una fase de treball col·laboratiu 
entre la ciutadania i l'ajuntament, que busca 
corresponsabilitzar la ciutadania en la presa 
de decisions, fomentar l'empoderament i una 
implicació ciutadana activa.



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

Metodologia de treball - Fase votació de propostes

Les propostes que s'han presentat al llarg dels tres mesos 
(juliol, agost i setembre) a través dels diferents canals i espais 
de participació presencial i per Interent s'han de sotmetre a un 
procés de votació, que també preveu mecanismes de vot 
presencial i mitjançant l'ús de noves tecnologies.

Cada habitant de Sant Hilari Sacalm podrà escollir i votar 
aquella proposta que més prioritària consideri per al seu 
barri.

El resultat final serà una proposta guanyadora per a cada 
barri que és la que s'executarà. En cas de no poder-se dur 
a terme, l'ajuntament justificarà motivament perquè no és 
possible executar la proposta més votada i es duria a 
terme la segona amb més vots.



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017
Metodologia de treball - Fase de tancament, 
avaluació i seguiment

Es preveu una sessió pública de tancament del procés participatiu, on es 
presentarà la memòria final del procés, amb totes les dades de 
participació, les propostes presentades i aquelles que, finalment, es duen 
a terme a cadascun dels barris de Sant Hilari Sacalm.

Com que la sessió es realitzarà durant el mes de novembre, és possible 
que algunes de les propostes ja estiguin en fase d'execució, per la qual 
cosa se'n farà un seguiment detallat. Sigui com sigui, el compromís de 
l'ajuntament és que totes les propostes estiguin en fase d'execució abans 
de tancar l'exercici 2017.

31/12/2017

Per tal de fer un seguiment de l'execució 
de les propostes es preveu la creació 
d'una comissió mitxa integrada per 
ciutadans representants dels 8 barris i 
personal tècnic designat per l'ajuntament.



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

Presencialment: 
- A les sessions que es fan als barris
- Omplint el formulari disponible a la Casa de Cultura

Per Internet:
- Des de la pàgina web de l'ajuntament de Sant Hilari
- Des de la pàgina de Facebook de l'ajuntament de Sant Hilari

Com mantenir-te informat i participar?

Als barris,prioritzem!

Amb els barris, decidim Sant Hilari!




