La ciutadania de Sant Boi decidirà directament el destí d'una part del pressupost municipal
2019:
-500.000 € per inversions en espai públic i equipaments
-50.000 € en projectes socials
Entenem per projectes socials aquells que tenen com a objectiu general millorar les condicions
de vida de les persones. Es poden adreçar a col·lectius específics (infància, joventut, dones...) o
a tota la població i poden ser d’àmbits diferents com la cultura, l’educació, l’esport...
A través d'un procés participatiu obert, la ciutadania proposarà i escollirà quins seran els
projectes que es realitzaran durant l’any 2019 a càrrec d’aquest pressupost.
La iniciativa de Pressupost Participatiu s'emmarca en l'estratègia "particiPASSIÓ" que es va
iniciar l'any 2016, per definir un nou model de participació obert a tothom, més fàcil, més útil i
amb impacte.
CRITERIS DEL PROCÉS PARTICIPATIU
QUI pot participar?
Totes les persones majors de 14 anys empadronades a Sant Boi de Llobregat així com les
entitats, empreses i comerços vinculats a la ciutat.
Fases del procés i calendari
El procés participatiu constarà de les següents fases:

1 abril-30 maig

31 maig-24 juny

25 juny-31 juliol

24 setembre-21 octubre

2019

FASE 0 (1 abril-31 maig)
Disseny i preparació
La participació ciutadana és un valor en el disseny i millora de les polítiques públiques i de les
actuacions municipals. Per això en aquest procés s’ha constituït una comissió ciutadana
formada per 10 persones voluntàries que col·laboren en el disseny i seguiment de tot el
procés. Aquestes persones són participants de la primera fase del projecte "particiPASSIÓ" i
van expressar el seu interès de col·laborar en l'assoliment dels diferents reptes resultants
d’aquest projecte.

FASE 1 - (31 maig – 24 juny)
Presentació de propostes i recollida de suports
Per fer propostes cal registrar-se al portal participa.santboi.cat
Per finalitzar el registre, s'hauran d'acceptar les condicions d'ús del portal.
També es podrà participar presencialment de dues maneres:
•

Emplenant les fitxes que es trobaran als equipaments de la Xarxa de Casals, les
biblioteques públiques i l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP).

•

A través de punts d’interacció itinerants a diferents llocs de la ciutat. En aquests punts
es facilitarà informació relacionada amb el funcionament dels pressupostos
participatius i dels seus procediments, alhora que s'expliquen els criteris que han de
complir les propostes i s'ajuda la ciutadania a realitzar-les.

Cada persona, entitat, comerç, empresa podrà presentar com a màxim 3 propostes socials i 3
propostes d'espai públic i/o equipaments.
En el cas que es registrin propostes similars, s'unificaran.
Quins requisits han de reunir les propostes?
Tant les propostes d’inversió per a la millora de l’espai públic i els equipaments municipals com
les propostes de caire social 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 € en el cas d’inversions i
15.000€ en el cas de projectes socials)
Ser coherents amb els valors i els plans municipals aprovats
Rebre un mínim de 5 suports

Les propostes de caire social tenen, a més a més, uns requisits complementaris que són:
•
•

Les propostes han de començar i acabar durant l’any 2019. No han de ser propostes
amb caràcter de servei permanent ja que només es garanteix el seu finançament per a
l’any 2019.
No poden ser propostes restringides als membres d’una entitat o col·lectiu específic.

Recollida de suports
A través de la plataforma participa.santboi.cat les persones/entitats registrades podran
atorgar el seu suport a qualsevol de les propostes presentades. Cada persona podrà atorgar
tants suports com desitgi. Els suports es podran donar des del 31 de maig fins al 24 de juny.
Es requereix d’un mínim de 5 suports perquè una proposta passi a la següent fase.

FASE 2 (25 juny - 31 agost)
Valoració de propostes
Un equip format per tècnics i tècniques municipals i per la comissió ciutadana avaluarà totes
les propostes tenint en compte els criteris anteriors. 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.
En el cas de les propostes socials que compleixin els criteris de selecció, es desenvoluparà,
abans del 6 de juliol, un taller on es presentaran i es redissenyaran les propostes seleccionades
amb l'objectiu de construir propostes de major consens i qualitat. En aquest taller hi
participaran totes les persones/entitats que hagin presentat les propostes a debatre.

FASE 3 (24 setembre - 21 octubre)
Votació
Totes les propostes que superin la fase de valoració es convertiran en projectes a votar.
Cada persona/entitat podrà votar 3 projectes d’inversió en espai públic i equipaments i 3
projectes de caire social.
Per votar cal estar registrat o registrar-se en el moment de la votació, al portal
participa.santboi.cat
També es podrà votar presencialment als equipaments de la Xarxa de Casals on es facilitarà el
vot a través del portal participa.santboi.cat
Selecció dels projectes
Els projectes que obtinguin una major puntuació seran seleccionats fins a exhaurir la
disponibilitat econòmica de 500.000 € o, en el cas de projectes socials, de 50.000 €.
Només en els projectes d'inversions en espai públic i equipaments es garantirà que com a
mínim s'executaran els dos projectes amb més punts de cada zona segons la següent divisió
territorial:
Zona 1: Cooperativa-Molí Nou i Camí del Llor
Zona 2: Marianao
Zona 3: Centre i Vinyets-Molí Vell
Zona 4: Camps Blancs i Casablanca
Zona 5: Canons, Orioles, Can Paulet, Parc Marianao, Can Carreras
FASE 4 (2019)
Adjudicació i execució dels projectes
Projectes d’inversió
En el cas dels projectes d'inversió en espai públic i equipaments 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 redacció dels projectes tècnics, licitació i adjudicació es podrien ajustar els
costos definitius de cadascun dels projectes; 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 500.000 €.
Projectes socials
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 que també seran públics.
Una entitat o col·lectiu no podrà desenvolupar més d'un projecte.
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