SESSIÓ DE PRESENTACIÓ
DELS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
Novembre 2021
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La sessió d’avui

Una 1a part institucional per traslladar la decisió política de fer
aquest procés i d’explicar el pressupost municipal.

Una 2a part per presentar el procés, les seves fases i informar sobre
com i quan hi podreu participar.

Una 3a part participativa que tindrà com a objectiu que els
assistents pugueu elaborar conjuntament propostes.
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Motivació política

• Compromisos del programa electoral
• Obertura del govern municipal
• Canal de democràcia participativa

3

Transició Ecològica
Sostenibilitat
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El Pressupost Municipal

2018

2019

3.080.078,38

2017

2.708.230,12

2016

2.475.784,55

2.647.060,48

2015

2.410.453,70

2.590.750,28

Evolució del Pressupost Municipal

2020
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El Pressupost Municipal

Distribució d’ingressos
CONCEPTE

Distribució de despeses
2019

2020

CONCEPTE

1.080.000,00 €

1.105.000,00 €

16.000,00 €

40.000,00 €

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

433.475,00 €

459.025,00 €

DESPESES FINANCERES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

810.180,00 €

947.150,00 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

14.130,00 €

4.520,00 €

354.445,12 €

524.383,38 €

ACTIUS FINANCERS

0€

0€

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

PASSIUS FINANCERS

0€

0€

PASSIUS FINANCERS

2.708.230,12 €

3.080.078,38€

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES

INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TOTAL

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

FONS DE CONTINGÈNCIA
INVERSIONS REALS

TOTAL

2019

2020

922.259,02 €

975.897,96 €

1.025.212,00 €

996.520,00 €

12.800,00 €

10.000,00 €

284.729,55 €

323.006,55 €

22.829,55 €

13.707,28 €

242.900,00 €

613.196,59 €

0€

0€

197.500,00 €

147.750,00 €

2.708.230,12 €

3.080.078,38 €
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Què són els Pressupostos
Participatius?

30.000€
EINA DE DEMOCRÀCIA DIRECTA
PARTIDA D’INVERSIONS
IMPLICACIÓ CIUTADANA
PRIORITZACIÓ DE NECESSITATS
7

Òrgans del Procés

 Comissió de seguiment
Constituïda per representants polítics tant del govern com de la
oposició. Serà l’encarregat de definir i validar les bases del procés, i fer
un seguiment del mateix.

 Comissió tècnica
Formada per un responsable polític, personal tècnic municipal de
diferents departaments municipals i Gabinet Ceres. Responsables del
disseny tècnic, comunicatiu i la realització de la valoració tècnica de
les propostes.
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PRESENTACIÓ, COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ
Donar el màxim de difusió del procés i fomentar la participació
de la ciutadania.
La campanya de difusió inclourà cartells, trípic, xarxes socials,
pàgina web municipal www.santquintimediona.cat, plataforma
de participació Sant Quintí participa
La plataforma Sant Quintí participa serà l’eina a través
de la qual es farà el seguiment de tot el procés dels Pressupostos
Participatius de Sant Quintí de Mediona 2022.

https://participa311-santquintiparticipa.diba.cat
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PROPOSTES
Fent un màxim de 2 propostes
30 de novembre 2021 al 19 de desembre 2021
• Telemàticament, accedint directament a la plataforma Sant
Quintí Participa, o bé des de la web municipal (on hi trobareu
l’enllaç per accedir a la plataforma):
REGISTRAT I PRESENTA LA TEVA PROPOSTA!
https://participa311-santquintiparticipa.diba.cat
• Presencialment a través de la butlleta en paper, al Punt
d'informació municipal de l'Ajuntament (Plaça de l’Església, 4)
de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i dimecres de 17 h a 20 h.
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VALIDACIÓ TÈCNICA
La Comissió Tècnica analitzarà les propostes presentades
i comprovarà que compleixin amb els criteris descrits en
les bases del procés.
Elaboraran un informe tècnic per cada proposta
justificant la seva viabilitat tècnica, jurídica i econòmica.
Si es considera que alguna de les propostes no és viable,
quedarà descartada, quedant recollits els motius pels
quals ha estat rebutjada.
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VOTACIÓ POPULAR
Un cop publicats els resultats de la validació tècnica i sobre
les propostes valides, es passa a la votació de les mateixes.
Votant 2 propostes
28 de febrer 2022 al 6 de març 2022
• Telemàticament, accedint directament a la plataforma
Sant Quintí Participa, o bé des de la web municipal (on hi
trobareu l’enllaç per accedir a la plataforma):
https://participa311-santquintiparticipa.diba.cat
• Presencialment a través de la butlleta en paper, al Punt
d'informació municipal de l'Ajuntament (Plaça de
l’Església, 4) de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i dimecres
de 17 h a 20 h.
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RESULTATS
Una vegada finalitzat el termini de votació, es farà el
recompte de vots i s’elaborarà una llista amb les
propostes finalistes i les votacions obtingudes, ordenades
de major a menor nombre de vots, que es publicarà a la
plataforma Sant Quintí Participa.

S’escolliran la/les propostes guanyadores per ordre de la
llista de major a menor nombre de vots fins esgotar la
dotació econòmica assignada de 30.000 €
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Dubtes

TENIU ALGUN DUBTE O
SUGGERIMENT ENVERS EL PROCÉS

DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS?
https://participa311-santquintiparticipa.diba.cat
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Aprenguem a
fer propostes
Les propostes han de seguir uns criteris per tal de poder ser acceptades, però també cal
tenir en compte altres aspectes:
•

Repetir una proposta moltes vegades no suposa que tingui més probabilitats de
sortir, doncs només comptarà com una de sola

•

Les propostes inconcretes no es
poden validar.

•

Arreglar
voreres

NO

Arreglar la vorera i
fer-la accessible al
carrer de Baix

Les propostes han de fer referència a inversions
Donar una
subvenció pels
llibres de text

Instal·lar un parc de salut a la zona
verda del carrer de Dalt

Incentivar el
comerç local
NO

•

SI

Que el centre cívic NO
obri els caps de
setmana
Han de ser competència municipal
Pediatre
d’urgència
NO

SI

Col·locar un
ascensor a
l’IES Bellulla

Crear i senyalitzar un
itinerari saludable
prop de la Riera
NO

SI
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Aprenguem a
fer propostes
•

Que plantegin accions sostenibles, és a dir, que no comprometin les necessitats i
les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures

Instal·la bandes
sonores a entrada
municipi
Reducció
contaminació acústica
Instal·la bandes
sonores ...

SI?

Posar més calefacció a
l’escola

NO

Canviar les faroles del
carrer ....
NO

SI

Instal·lar plaques solars
al sostre edifici Escola

SI

Canviar punts de llum
al carrer ..., amb
Col·locar un ascensor
tecnologia LED
SI
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Elaborem propostes
conjuntament
Avui tenim la primera oportunitat per fer propostes per invertir la partida destinada als
Pressupostos Participatius.
APROFITEM-LA!
1.

Formem grups

2.

Anotem individualment 1 proposta d’actuació que considerem necessària i interessant per
Sant Quintí de Mediona en el marc de la sostenibilitat:

3.

Exposem les propostes a la resta

4.

Validem i argumentem les propostes, segons considerem que seria vàlida o no, cadascuna
aixecant la targeta:
SI

No

5.

Prioritzem individualment 2 propostes (ens aixequem i posem gomet)

6.

Ronda de dubtes, preguntes, ...
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