Ajuntament de Sant Boi

Participació Ciutadana i Proximitat
pl Ajuntament, 1
08830- Sant Boi

PROCEDIMENT PER A L’EXECUCIÓ DELS PROJECTES SOCIALS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU
2019 PER PART DE LES ENTITATS SANTBOIANES.

Segons els criteris que regeixen el procés de pressupost participatiu 2019
“Les entitats i col·lectius de Sant Boi podran optar a executar els projectes socials que hagin
estat escollits. Per això hauran d'elaborar una memòria que expliqui com desenvoluparien el
projecte. La memòria es presentarà mitjançant una fitxa que es facilitarà a les entitats o
col·lectius interessats.
Una comissió formada per tècniques i tècnics municipals i les persones que formen la comissió
ciutadana valoraran les diferents memòries i decidiran quina entitat o col·lectiu executarà
cadascun dels projectes seguint uns criteris de valoració també seran públics.
Una entitat o col·lectiu no podrà desenvolupar més d'un projecte.”
A continuació indiquem quins són els projectes aprovats i susceptibles de ser executats per
les entitats, la fitxa per a l’elaboració de la memòria de desenvolupament del projecte i els
criteris que aplicarà la comissió de valoració.
La fitxa s’haurà de presentar electrònicament a través de la Guia de Tràmits / Participació
ciutadana en el desenvolupament de la ciutat / Pressupost participatiu 2019, fins el 24 de
març de 2019.
Cada entitat podrà presentar com a màxim dues fitxes, optant a dos projectes diferents, però
només podrà executar un dels projectes si surt escollida.
Les entitats que optin a realitzar aquests projectes han de complir tots els requisits per poder
realitzar contractes amb l’administració.

PROJECTES SELECCIONATS
Els projectes seleccionats són els següents:

1
Títol:
Programa de televisió: Gent de carrer
Descripció:
Creació d'un programa de televisió on-line participatiu que promocioni Sant Boi de manera
innovadora i cultural, que es faci ressò̀ de l’actualitat social que ens envolta, de manera
objectiva i entretinguda, amb to juvenil.
Temporalitat:
12 mesos
Pressupost màxim:
12.500’00 €

2
Títol:
Promoció de la lectura per a infants
Descripció:
Habilitar raconets de lectura infantil en espais i equipaments públics (sales d'espera del CAP,
casals de barri, centre d'art Can Castells amb llibres relacionats amb les temàtiques de les
exposicions, mercats, ...). Oferir activitats d'animació a la lectura en equipaments de barris
allunyats de les biblioteques públiques, com ara en les biblioteques escolars que poden tenir
accés directe al carrer, casals, etc...
Temporalitat:
6 mesos
Pressupost màxim:
3.000’00 €

3
Títol:
Impulsar la inserció laboral de joves i majors de 45 anys
Descripció:
Projecte informatiu i d'acompanyament per a persones joves i majors de 45 anys en la
recerca de feina en petits grups als diferents barris de la ciutat
Temporalitat:
3 mesos
Pressupost màxim:
3.000’00 €

4
Títol:
Activitats culturals i infantils al Parc de la Torre del Sol
Descripció:
Dinamització del parc de la Torre del Sol a través d'activitats culturals i familiars com per
exemple concerts, circ, poesia, tertúlies literàries, ioga, activitats de dinamització de la
lectura...
Temporalitat:
9 mesos
Pressupost màxim:
4.000’00 €

5
Títol:
Activitats al KIOSK de la plaça de la Generalitat per a infants i famílies
Descripció:
Projecte de dinamització d'activitats familiars al Kiosk de la pl. Generalitat. Promovent la
participació en la plaça de caràcter familiar, integradora i diversa. Treballant amb l'art, la
cultura, l'espai públic i oberta a tothom.
Temporalitat:
12 mesos
Pressupost màxim:
13.000’00 €

6
Títol:
Campanya per fomentar l’ús cívic i responsable dels espais públics de la ciutat
Descripció:
Realitzar una campanya amb joves que realitzin funcions d'agents cívics, sensibilitzant sobre
l'ús cívic i responsable de la ciutat (neteja i cura de l'espai públic).
Temporalitat:
3 mesos
Pressupost màxim:
1.500’00 €

CRITERIS PER VALORAR LA SOLVENCIA DE L’ENTITAT (5 punts)
L’experiència de l’entitat en la gestió o desenvolupament d’altres projectes similars.
(1 punt)
La implicació o participació de l’entitat a la vida comunitària del la ciutat. (1 punt)
La capacitat dels recursos humans i tècnics per a desenvolupar el projecte presentat.
Número de persones remunerades i/o voluntàries dedicades al projecte. (2 punts)
La capacitat d’aportar o mobilitzar recursos d'altres ens públics o privats (1 punt)
CRITERIS PER VALORAR LA QUALITAT I ADEQUACIÓ DEL PROJECTE PRESENTAT (10 punts)
La concreció, qualitat i claredat del projecte (descripció, objectius, metodologia,
activitats i proposta d’avaluació). (6 punts)
L’estímul de la participació ciutadana i la creació col·lectiva. (1 punt)
La incorporació de les perspectives intercultural i de gènere, i la integració dels
diferents col·lectius socials. (2 punts)
La col·laboració amb d’altres entitats o grups en el disseny i l’execució de l’actuació.
(1 punt)

