Sant Hilari Sacalm

ANTECEDENTS
La participació ciutadana és un dret fonamental de les
persones i un dret inspirador per a l’Administració
municipal. S’ha de convertir en una opció estratègica i
estructural de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i ha
de vertebrar les seves actuacions.

El procés de pressupostos participatius 2017 que impulsa
l’ajuntament de Sant Hilari Sacalm està pensat atenent al
context de l’ajuntament, les característiques del municipi,
els criteris de l’equip de govern i la cultura popular de la
ciutadania.

La implicació de tothom en la política local no es pot
limitar a l’elecció dels representants a l’Ajuntament
cada quatre anys. Per això volem avançar cap a un nou
model en el que siguin les persones les que puguin
intervenir en decisions importants del poble.

L’equip de govern actual té al seu programa electoral una
proposta per fer el pressupost de l’Ajuntament participatiu.
És així que el PIG (Partit Independent de les Guilleries) és
un partit polític que creu de manera ferma i prioritària que
les decisions polítiques s’ha de prendre junt amb la
ciutadania sempre que sigui possible i, per tant, mitjançant
la participació ciutadana, permetent-la, facilitant-la,
afavorint-la.

Amb
aquestes
premisses
es
desenvolupa
el
Reglament de Participació Ciutadana, un document
que vol deixar constància del compromís de
l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm per a fomentar la
participació democràtica i la transparència en els
assumptes públics locals, així com per ajudar a
fomentar la formació cívica i democràtica de la gent de
Sant Hilari Sacalm, promovent un millor coneixement
de les institucions democràtiques locals i la
coresponsabilitat en els afers públics.
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Governar incloent la participació ciutadana, defensar els
interessos del municipi per damunt de tot i respectar el
nostre medi ambient són els tres pilars bàsics i fonamentals
que es defensen des del PIG dia a dia.

METODOLOGIA
La Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, en el seu article
46 estableix quina ha de ser l’estructura dels processos de participació ciutadana.
Article 46
Estructura dels processos de participació ciutadana
1. Els processos de participació ciutadana han de tenir, com a mínim, les fases següents:
a) Informació a les persones que hi poden participar.
b) Aportació de propostes.
c) Deliberació i valoració de les propostes.
d) Avaluació i retiment de comptes del procés.
2. Els processos de participació ciutadana, a més de les fases que estableix l’apartat 1, han d’incorporar, si la naturalesa del procés ho
permet, una fase de deliberació o debat, amb la participació de persones i entitats, responsables de l’administració convocant i experts al
seu servei o independents.

Així doncs, el procés de pressupostos participatius de Sant Hilari Sacalm s’articula en base a tres fases, establertes en el plec de
prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte d’assessorament i suport al mateix.
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METODOLOGIA
FASE 1. Presentació informativa del procés

Es preveu una única sessió de presentació pública sobre el procés
participatiu, que tindrà lloc en dependències municipals i horari de
tarda (a partir de les 18 hores).
Es preveu difusió amb cartells, bustiada, falca de ràdio, notícia a
l’agenda, xarxes socials i pàgina web de l’ajuntament de Sant Hilari
Sacalm.

FASE 2. Debat inicial. Aportació de propostes
Es preveu una sessió participativa a cadascun dels 8 barris de Sant
Hilari Sacalm. Les sessions han de tenir lloc en dependències o
espais públics o municipals i, en cas de no haver-n’hi a tots els
barris, han de ser espais de caràcter particular cedits per a l’ocasió,
amb la major accessibilitat i capacitat possibles.
Les sessions s’han de desenvolupar amb la mateixa línia d’actuació.
És a dir, explicant en què consisteix el projecte, quins són els
objectius i la finalitat i quin és el calendari.
Es preveu difusió amb cartells, bustiada, falca de ràdio, notícia a
l’agenda, xarxes socials i pàgina web de l’ajuntament de Sant Hilari
Sacalm.

FASE 3. Estudi de propostes. Elaboració i validació
En aquesta fase, es formalitza econòmicament el cost de cada
proposta, bé sigui amb l’aportació d’un pressupost de despesa real o
bé aproximat (amb una referència informativa sobre el cost que pot
comportar la realització d’una determinada proposta).
Es realitza una tasca de coresponsabilitat entre la ciutadania i el
personal tècnic designat per l’ajuntament, entesa com un exercici
més de participació, d’implicació i d’empoderament ciutadà.

FASE 5. Votació de propostes
La metodologia de tancament del procés inclou una sessió pública,
oberta a tota la ciutadania de Sant Hilari Sacalm, on es repassarà
breument tot el procés, amb les seves fites més importants, amb les
dades de participació obtingudes i la representativitat d’aquestes i
amb les propostes escollides per cada barri.
Es preveu difusió amb cartells, falca de ràdio, notícia a l’agenda,
xarxes socials i pàgina web de l’ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

FASE 4. Debat i priorització
En aquestes sessions es presentarà el llistat de propostes validades
per a cada barri i es treballarà en la priorització d’aquestes,
mitjançant tècniques participatives, com ara la ponderació d’EASW o
d’altres tècniques, dependent de la quantitat de propostes
presentades i la complexitat d’aquestes. La finalitat d’aquestes
sessions és ordenar de més a menys prioritat les propostes
d’actuació per a cada barri, per tal de poder-ne sotmetre 3 a votació
veïnal.
Es preveu difusió amb cartells, bustiada, falca de ràdio, notícia a
l’agenda, xarxes socials i pàgina web de l’ajuntament de Sant Hilari
Sacalm.
FASE 6. Tancament. Avaluació, seguiment i retorn
La metodologia de tancament del procés inclou una sessió pública,
oberta a tota la ciutadania de Sant Hilari Sacalm, on es repassarà
breument tot el procés, amb les seves fites més importants, amb les
dades de participació obtingudes i la representativitat d’aquestes i
amb les propostes escollides per cada barri.
Es preveu, també, una estratègia comunicativa i informativa per tal
de fer més visible el retorn a la ciutadania.
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CRONOGRAMA
Un cronograma es pot definir com una eina que permet descriure les activitats i fites d'un projecte concret, en relació amb el temps en què es
desenvoluparan. Per això, cal determinar amb precisió quines són aquestes activitats a partir dels aspectes tècnics del projecte. Així mateix, cal tenir en
compte en la planificació els recursos, el temps total i l’equip humà de què es disposa.
El cronograma és doncs, una eina bàsica en l’organització d’un projecte i és la base principal de l’execució d’una producció organitzada, que ha d’incloure
una llista d’activitats o tasques amb les dates d’inici i final.
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Aportació de propostes
Reunions presencials als barris de Sant Hilari Sacalm, realitzades entre els dies 15 i 24 de Maig.

TOTAL PARTICIPACIÓ

129

PROPOSTES PRESENTADES

79

Assistents a les reunions de barris

110

A les reunions de barri

67

Participació per Internet

Participació a la Casa de Cultura

18

1

Per Internet

A la Casa de Cultura

11 (18)*
1

* Tot i que per Internet s’han recollit 18 propostes, només se’n comptabilitzen 11 perquè n’hi ha 7 que han coincidit amb aportacions a les reunions de barri.
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Votació
S’inicia amb les sessions de priorització al juliol i finalitza el 12 se setembre (votació on-line).

Dades de participació per barris

Vots
vàlids

Vots no
vàlids

Total

101

6

107

Barri de l’Hospital

53

3

56

Barri del Sant Jordi

72

4

76

Barri de la Piscina

118

6

124

Barri de Petrinxo

71

3

74

Barri del Cal Sastre

39

4

43

Barri de la Font del Ferro

71

4

75

Barri del Serrat

90

4

94

615

34

649

Barri del Centre

TOTAL PARTICIPANTS
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CONCLUSIONS

La participació en la votació dels pressupostos participatius de Sant Hilari Sacalm 2018 ha sigut de 615
persones, una xifra similar a la participació de l'any passat (611).
En el següent quadre podem observar l’evolució de cada barri en la participació dels pressupostos
participatius a mode de comparativa:

Barri

2017

2018

Barri del Centre

91

101

+10

Barri de l’Hospital

79

53

-26

Barri del Sant Jordi

121

72

-49

Barri de la Piscina

91

118

+27

Barri de Petrinxo

60

71

+11

Barri del Cal Sastre

15

39

+24

Barri de la Font del Ferro

51

71

+20

103

90

-13

611

615

+4

Barri del Serrat

Total
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Evolució

9

