
  

 

PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
DE SANT JOSEP DE SA TALAIA 
 

FEIM SANT JOSEP. TRIA LES NORMES DE FUNCIONAMENT DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS DE SANT JOSEP. 

 

INFORME DE RESULTAT DE L’ENQUESTA CIUTADANA:  

L' Ajuntament de Sant Josep inicia un procés de pressupostos participatius. Posa a 

disposició de la ciutadania un total de 450.000€ per tal que sigui aquesta la que decideixi 

quines actuacions s'han de dur a terme en el municipi en el proper exercici pressupostari.  

El procés de pressupostos participatius es desenvoluparà seguint les fases següents:  

 

FASE 1. L’AJUNTAMENT INFORMA I DEFINIM LES NORMES DEL PROCÉS 

Es dona a conèixer el procés i la ciutadania decideix algunes de les principals regles de 

funcionament a través d’una enquesta. 

FASE 2. FES LA TEUA PROPOSTA 

Del 15 de maig al 15 de juny la ciutadania pot fer les seves propostes. Es faran reunions 

informatives en les diferents àrees territorials per tal que la ciutadania pugui conèixer el 

procés i fer les seves propostes 

FASE 3. ANÀLISIS TÈCNICA 

Els serveis tècnics i jurídics municipals analitzaran les propostes presentades i 

seleccionaran aquelles que siguin viables. 

FASE 4. VOTACIONS 

La ciutadania vota les 2 propostes que desitja. En cas que el nombre total de propostes 

viables sigui superior a 30 es celebraran 2 votacions, una de priorització i una de selecció 

definitiva de propostes.  

Les més votades seran incorporades en el pressupost municipal fins a esgotar 

l’existència de crèdit (450.000 € repartits en tres àrees territorials a parts iguals).  

 

  



FASE 1. RESULTATS DE L’ENQUESTA CIUTADANA 

Abans de fer les propostes i votar-les cal decidir una sèrie de qüestions sobre com 

funcionarà el procés. S’ha realitzat una enquesta de manera telemàtica amb les següents 

característiques:  

Preguntes: 5 amb opcions i 1 oberta 

Període: 7/5/21 14/5/21 

Nombre d’enquestats: 55 persones 

 

RESULTATS 

 

L’opció de “Les que vulgui” ha resultat la majoritària i per tant es podrán presentar tantes 

propostes com es vulgui. 

 

L’opció “150.000 €” ha estat majoritària i, per tant, l’import màxim que podrà tenir una proposta 

és de 150.000 €. Aquelles propostes que tenguin un cost superior seran descartades del procés.  



 

L’opció de votar “2 propostes” ha esta la guanyadora, per tant, el nombre màxim de propostes 

que pot votar una persona és de 2. 

 

En el moment de les votacions el ciutadà haurà d’elegir d’entre les dues propostes, com a 

màxim, que pot votar, a quina li dona més prioritat. 

 

 



Les opcions de comunicació del procés en el moment de votació que els enquestes consideren 

més necessaris són els de fer el procés on_line i presencial (90,9% dels vots), fer difusió a través 

dels mitjans de comunicació (49,1% dels vots), fer reunions o punts de trobada per nuclis de 

població (34,5% dels vots) i fer reunions amb les entitats del municipi (23,5% dels vots). 

Actuacions com anar a mercats o repartir informació porta per porta compten amb un suport 

molt menor (10% dels vots aproximadament). 

 

6. Altres actuacions de comunicación: 

 

Cartells a diferents llocs públics 

Carteles, redes sociales... 

Actes de presentació de la iniciativa i explicació dels objectius a complir. 

 

Finalment es demanava als enquestats si afegirien alguna actuació més de difusió del procés. 

Hi ha hagut molt poques respostes, concretament 3, dues fan referència a posar cartells 

informatius i la darrera a celebrar reunions per presentar la iniciativa i explicar el procés.  

 

 

 

Sant Josep de Sa Talaia a 14 de maig de 2021 

Equip de pressupostos participatius. 


