
Bases del pressupost participatiu 2022-2023

El Pressupost Participatiu és un instrument amb el qual la ciutadania de Sant Boi pot decidir

el destí d'una part del pressupost municipal.

L'Ajuntament de Sant Boi va realitzar un Pressupost Participatiu sobre millores a l'espai

públic l'any 2017 i va sumar projectes socials i equipaments al de l'any 2018-2019.

En aquesta edició la ciutadania proposarà i escollirà com es gastaran 300.000 € del

pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de l'any 2023 en projectes vinculats a la salut, les

persones joves i la sostenibilitat.

Els 300.000 € es distribueixen de la següent manera:

250.000 € per inversions: Actuacions com l'adquisició de béns que perduren més d'un any,
les de construcció, adequació o reforma d'equipaments, espais i entorn natural i urbà,
sempre que estiguin vinculades a la sostenibilitat, la salut o les persones joves.

Queden excloses les actuacions de manteniment en l'espai públic (millora de carrers,
voreres, asfalt, mobiliari urbà...)

50.000 € per despesa corrent: Actuacions que es realitzen en un moment concret i que

tenen una durada determinada que no sigui superior a un any. Poden ser activitats,

projectes, campanyes, estudis, programes…

Qui pot participar?

Totes les persones majors de 16 anys empadronades a Sant Boi de Llobregat així com les

entitats, empreses i comerços vinculats a la ciutat.
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PROPOSTES

En aquesta edició del Pressupost Participatiu, els àmbits sobre els què es poden fer

propostes són:

SOSTENIBILITAT: Actuacions i projectes adreçats a la millora i eficiència de l'ús dels recursos

per cobrir les necessitats de la ciutadania, accions que ajudin a minimitzar les conseqüències

del canvi climàtic...

Es poden fer propostes vinculades amb l'energia, l'aigua, la gestió de residus, el verd, el

consum responsable, la mobilitat sostenible (bici, vehicle elèctric, mobilitat compartida...),

l'entorn natural i l'agricultura.

SALUT: Actuacions i projectes per aconseguir una millora de la salut de la ciutadania

mitjançant accions o projectes de promoció, prevenció i sensibilització d'uns estils de vida

més saludables.

Es poden fer propostes vinculades a una alimentació saludable i sostenible, pràctica de

l'activitat física regular evitant el sedentarisme, potenciar el benestar emocional a totes les

edats, fomentar un descans adequat...

JOVES: Es poden presentar actuacions, activitats i projectes vinculats a la joventut sobre

salut, estudis i formació, oci i cultura, mobilitat internacional, esport, benestar emocional,

treball, participació, diversitats i gènere, xarxes socials i comunicació...
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FASES DEL PROCÉS

CALENDARI

Fase 1: Recollida de propostes
(17 d’octubre – 13 de novembre 2022)

Fase 2: Validació tècnica de les propostes
(14 de novembre – 11 de desembre 2022)

Fase 3: Votació
(9 de gener – 5 de febrer 2023)

Fase 4: Resultats
(a partir del 6 de febrer 2023)

Fase 5: Adjudicació i execució dels projectes
(2023)

Fase 1: RECOLLIDA DE PROPOSTES

Les propostes es poden presentar via telemàtica, previ registre, a la plataforma:  participa.santboi.cat

Per finalitzar el registre, s'hauran d'acceptar les condicions d'ús del portal.

Les persones que ho necessitin podran trucar als telèfons de l’OMAP 93 635 12 12 i 93 654 82 23 o
enviar un correu electrònic a participacio@santboi.cat i demanar suport per presentar la proposta.

En el cas que es registrin propostes similars, s'unificaran.

3



Requisits de les propostes

Les propostes han de complir, com a mínim, els següents requisits:

· Respondre al bé comú
· Ser competència de l’Ajuntament
· Respectar el marc jurídic i legal existent
· Ser tècnicament viables
· No superar el pressupost màxim per actuació (48.000 € inversions i 15.000€  ordinari)
· Ser coherents amb els valors i els plans municipals aprovats
· No representar una actuació que precisa de continuïtat en el temps més enllà d’1 any
· Rebre un mínim de 3 suports a la fase 1

Fase 2: VALIDACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES

Un equip format per tècnics i tècniques municipals i per la comissió ciutadana avaluarà totes les
propostes, que han obtingut un mínim de 3 suports, tenint en compte els criteris d’aquest procés.
Totes les propostes que s'ajustin als criteris passaran a la fase de votació.

Es farà públic i es comunicarà a totes les persones que hagin presentat propostes el resultat d’aquesta
valoració i, en el cas de les propostes desestimades, s’indicaran els motius.

Fase 3: VOTACIÓ

Totes les propostes que superin la fase de valoració es convertiran en projectes a votar.

Cada persona/entitat podrà votar 5 projectes.

Per votar cal estar registrat o registrar-se en el moment de la votació, a la plataforma
participa.santboi.cat i validar el cens.

Les persones que ho necessitin podran trucar als telèfons de l’OMAP 93 635 12 12 i 93 654 82 23 o
enviar un correu electrònic a participacio@santboi.cat i demanar suport per poder votar.

Selecció dels projectes

Els projectes que obtinguin una major puntuació seran seleccionats fins a exhaurir la disponibilitat
econòmica de 250.000 € en els projectes d’inversió o, en el cas de projectes d’ordinari, de 50.000 €.

Els projectes que no hagin rebut un mínim de 20 vots no seran seleccionats.

Com a mínim es seleccionarà un projecte per àmbit, independentment dels vots obtinguts.

4



Fase 4: RESULTATS

Els resultats es publicaran a la plataforma participa.santboi.cat

Fase 5: ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ DELS PROJECTES

Els projectes escollits a la fase de votació seran traslladats als serveis tècnics per a la seva adjudicació
seguint els procediments de contractació legalment establerts.

En el procés de tramitació dels diferents projectes s'ajustaran els costos definitius; això podria
generar un estalvi econòmic sobre la previsió inicial que es destinarà, en primer lloc, a equilibrar
possibles desviacions a l’alça d’altres projectes i, després a realitzar més projectes seguint l’ordre de
votació, sempre i quan no es superi el límit total de 300.000 €.

Pressupost Participatiu 2022 - 2023
Participació Ciutadana, Bon Govern i Xarxa de Casals

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
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