
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE SANT JOSEP 

FEIM SANT JOSEP 

 

Què és un pressupost participatiu? 

Un pressupost participatiu és aquella eina que permet millorar el municipi i el seu entorn a 
partir de les propostes d’inversió que fan els seus ciutadans i ciutadanes i les seves entitats. 

Quina quantitat s’hi destinarà? 

L’Ajuntament de Sant Josep destinarà 450.000€, repartits en 3 àrees territorials diferents, a les 
propostes que surtin de la ciutadania i associacions que siguin de caràcter municipal. És a dir, 
que beneficiïn el benestar de tota la ciutadania. 

- Sant Josep – Es Cubells. 150.000€ 

- Sant Agustí – Cala de Bou. 150.000€ 

- Sant Jordi – Sant Francesc. 150.000€ 

 

Qui hi podrà participar? 

Totes les persones que estiguin empadronades a Sant Josep i siguin majors de 16 anys. 

Com es podrà participar? 

Podràs participar en qualsevol moment del procés ja sigui en sessions informatives, 
assemblees populars, fent propostes i elegint les propostes. 

 

FASE 1 
 
FES LA TEVA PROPOSTA 
 
L’Ajuntament de Sant Josep del 25 d’abril al 23 de maig (ambdós inclosos) obri el termini per 
presentar propostes als pressupostos participatius. El pressupost destinat a l’execució de les 
propostes que es presentin serà d’un màxim de 450.000€ repartits en les tres àrees territorials 
descrites anteriorment.  
 
Qui pot presentar propostes? 

Qualsevol persona pot presentar propostes.  
  

Quan es podran presentar? 
El termini de presentació de propostes a pressupostos participatius serà del 25 d’abril al 23 de 
maig ambdós inclosos. 
 



On es podran presentar? 
Les propostes es podran presentar a través de la fitxa formulari de manera presencial o 
virtualment i a través del web http://participatius.santjosep.org 
 
Presencialment: 

 A les OACs: 

 Als estands itinerants que trobareu els dies de mercat i de festa. 

 A les reunions previstes:  
 
26 de abril, 20h al Bar Associació de veïns de Cala de Bou  (Cala de Bou) 
27 de abril, 20h a la Sala de Plens de l’Ajuntament (Sant Josep) 
28 d’abril, 20h a la Sala d’actes de Sant Jordi (Sant Jordi)  

 
** Només acceptaran les propostes lliurades amb la fitxa formulari que trobareu a les OACs i 
virtualment al web http://participatius.santjosep.org 
 
Cada imprès només podrà fer referència a una proposta.   
 
Quantes propostes es podran presentar? 
 
Cada persona pot presentar tantes propostes com consideri i ho pot fer de manera individual o 
col·lectiva (grup de persones o associacions). 
 
Així mateix aquestes propostes hauran de tenir un cost màxim de 150.000€ 
 
 
Com han de ser les propostes que es presenten: 

- Han de tenir una visió de poble.  
- Han de ser de competència municipal. 
- Han de ser  coherents amb els valors i plans municipals aprovats.  
- Han de fer referència a iniciatives concretes i a l’ interès general 
- S’han de poder realitzar tècnicament, han de ser viables econòmicament i 

respectuoses amb el marc jurídic i legal existent. 
- Han de tenir un horitzó temporal clar (principi i final i una durada no superior a un 

any).  
Les propostes no podran fer referència a serveis o personal municipal (més policia, més 
educadors, més administratius, etc.) ni a subvencions previstes en altres plans municipals.   
 

 

FASE 2 
 

ÀNALISI DE VIABILITAT DE LES PROPOSTES 

A partir del 23 de maig s’inicia l’anàlisi tècnica de les propostes.  

Una vegada recollides totes les propostes aquestes passaran als tècnics de Participació 

Ciutadana qui faran una primera selecció tenint en compte els següents ítems: 

 Actuacions amb data d’inici i data de fi (realitzables en 1 any) 

http://participatius.santjosep.org/
http://participatius.santjosep.org/


 Un projecte de parròquia/nucli/municipi. 

 Competència municipal. 

Es farà un INFORME DE LES PROPOSTES:  No Apte 

 En cas de ser NO Apte, s’haurà de notificar a la persona interessada el perquè 

no s’accepta la seva proposta. 

Després, passaran una segona fase d’avaluació tècnica i que correspondrà als tècnics 

municipals de cada àrea. Faran un petit informe on hauran de tenir present els següents 

ítems: 

 No contradir els plans municipals aprovats. 

 Viables tècnicament. 

 Viables jurídicament i legalment 

 Quantificables econòmicament 

 Faran una valoració econòmica aproximada de la proposta. 

En cas d’haver-hi propostes No Aptes, l’àrea de Participació Ciutadana farà un INFORME DE 

LES PROPOSTES i ho notificaran a la persona que l’ha realitzada. 

 

FASE 3 

VOTACIÓ  

Període: 2 a 16 d’octubre 

En funció del nombre de propostes viables hi haurà 1 o 2 votacions. 

En cas que hi hagi més de 30 propostes es farà una primera votació i les 30 més votades seran 

les propostes finalistes. 

Cada persona podrà triar un màxim de 2 propostes i les 30 més votades seran les finalistes. 

Aquesta primera votació es durà a terme per un període de 15 dies i durant el mes 

d’OCTUBRE. 

 

VOTACIÓ FINAL 

Per un període de 15 dies i durant el mes de NOVEMBRE es durà a terme la darrera votació de 

les propostes finalistes.  



Cada persona podrà triar un màxim de 2 propostes i les prioritzarà, donant 3 punts a la 

proposta elegida en primer lloc i 1 punt a la segona proposta.  

Les propostes més votades s’incorporaran al pressupost municipal de l’any següent fins a 

esgotar el crèdit de 150.000€ per àrea territorial.  

En cas que no hi hagi més de 30 propostes, la primera votació es considerarà votació final.   
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