
Guia inicial dels Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de            Sant Fost de 
Campsentelles. 2022 

 

 

1. Objecte 
 

L’objecte de la Guia és regular el Procés de Pressupostos Participatius, com una eina amb la 

qual la ciutadania decideix a què va destinada una part del recursos públics.  

 

 

2. Dotació pressupostària  
 
L’Ajuntament ha reservat una partida de 30.000 euros del capítol d’inversions del pressupost 

municipal de l’any 2022. 

 
 

3. Condicions que han de garantir les propostes 
 

Les propostes hauran de complir les següents condicions: 

- Ser inversions d’interès públic. 

- Fer referència a temes de competència municipal. 

- Respectar el marc jurídic i legal i no contradir els plans municipals aprovats. 

- Ser tècnicament viables. 

- No superar l’import econòmic establert (per al 2022 hi ha una partida de 30.000€). 

- Donar resposta a una necessitat del poble i no respondre a interessos personals i particulars 

- Han de ser respectuoses amb els criteris d’inclusió, igualtat de gènere, equitat i 

sostenibilitat. 

 

 

4. Estructura del procés. 
 

El Pressupost Participatiu es desenvolupa en les següents fases: 

- Fase 1. Difusió del procés i presentació de propostes 

- Fase 2. Valoració tècnica i debat ciutadà 

- Fase 3. Votació de les propostes 

- Fase 4. Retorn i avaluació dels resultats 

- Fase 5. Execució dels projectes i seguiment 

 

 

5. Participació de la ciutadania. 
 

A la fase de presentació de propostes, poden participar totes les persones que viuen o tenen 

alguna relació amb Sant Fost de Campsentelles, sense límit d’edat. Les propostes es poden 

presentar de forma individual, en grup, amb una associació o col·lectiu, amb la família, etc.  

A la fase de votació de les propostes, poden participar les persones majors de 16 anys 

empadronades. 



6. Desenvolupament del procés. 

 

Fase 1. Difusió del procés i presentació de propostes. 

 

- Es presenta públicament el procés de Pressupostos Participatius i s’inicia la campanya 

informativa per difondre els seus objectius i els canals de participació entre la ciutadania. 

La campanya de difusió pot incloure reunions informatives, díptics, cartells, una secció 

pròpia al web municipal i un espai a la plataforma digital de participació ciutadana. 

 

- En aquesta fase es desenvolupa el període de presentació de propostes de la ciutadania. 

Podrà participar qualsevol persona a títol individual i entitats.  

 

- Les propostes podran ser recollides a través de qualsevol dels següents mecanismes: 

a) Omplint el Full de Propostes que hi haurà disponible a les oficines municipals  

b) A través de la plataforma digital de pressupostos participatius “Sant Fost participa” 

 

- Les propostes hauran de venir identificades per la persona que l’ha formalitzat, amb uns 

camps que s’hauran de complir: 

- Nom de la persona o entitat 

- Adreça de correu electrònic i telèfon 

- Títol de la proposta 

- Descripció de la proposta 

- Cost aproximat de la proposta 

 

Fase 2. Validació de les propostes 

 

- L’equip tècnic de l’Ajuntament de Sant Fost recull, fa un primer filtratge, valida i organitza 

per temàtiques les propostes individuals presentades per la ciutadania, a partir dels criteris 

establerts a la Guia. Si es considera oportú, es contactarà amb les persones proposants (ja 

sigui de manera individual i grupal), per acabar de concretar la proposta. 

 

- Tant les propostes denegades com les acceptades, es publicaran al web municipal i a altres 

mitjans que es considerin oportuns, amb els corresponents arguments tècnics que 

expliquin la raó de la seva acceptació o declinació. 

 

Fase 3. Votació de propostes. 

 

- En aquesta fase, es presenten públicament les propostes finalistes, i es desenvolupa el 

període de votació de propostes per part de tota la ciutadania, com a mínim durant tres 

setmanes. 

 

- Podran votar tots els veïns/es majors de 16 anys (o que els compleixin el 2022) 

empadronats al municipi.  

 

- El sistema de votacions s’establirà en funció del nombre de propostes a votació. 



- La votació podrà ser presencial i electrònica. Des de l’Ajuntament es facilitarà l’accés a 

equips informàtics i es donarà suport als veïns per a que tothom pugui exercir el seu dret 

a vot. 

 

Fase 4. Retorn i avaluació dels resultats  

 

- Un cop s’hagi produït l’escrutini, es determinen les propostes guanyadores en funció dels 

resultats obtinguts i fins a esgotar el pressupost disponible.  

 

- El resultat de les votacions es publicarà a la pàgina web i a les xarxes socials.  

 
Fase 5. Execució de les propostes 

 

L’Ajuntament executarà les propostes més votades fins a esgotar els 30.000 euros. 

 

 

 

 

7. Calendari dels pressupostos participatius. 

 

Fase 1. Difusió del procés i presentació de propostes Del 15 de juliol al 31 d’agost de 2022 

Fase 2. Valoració tècnica i debat ciutadà Setembre de 2022 

Fase 3. Votació de les propostes De l’1 al 15 d’octubre de 2022 

Fase 4. Retorn i avaluació dels resultats Del 15 al 30 d’octubre de 2022 

Fase 5. Execució dels projectes i seguiment 2023 

 

 
 


