
AUTOREGLAMENT 
DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 
CAN ROS I EL SERRAL 

PROCÉS DE DIFUSIÓ
Fase assembleària. Fase de difusió

ASSEMBLEES
Mapa assembleari i persones coordinadores. Assemblees ordinàries.Assemblea
extraordinària. Funcionament de les assemblees. Quines són les funcions de les
persones coordinadores?. Quines són les funcions de la persona dinamitzadora?.
Altres figures. Qui pot participar a les assemblees?. Cal un quòrum mínim per donar
per vàlida una assemblea?

PROPOSTES
Font de les propostes. Característiques. Contingut . Elaboració i priorització.Quin
nombre de propostes ha de formular  cada espai de generació . Quins són els
mecanismes de priorització de propostes a les assemblees. Quin nombre de propostes
finalistes poden passar a la Taula de pressupostos participats. Què passa amb les
propostes que no passen a la següent fase.Quins són els mecanismes que es faran
servir per seleccionar les propostes que passen a votació pública. Quan, on i qui farà
aquesta selecció
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ESPAIS O GRUPS HABILITATS  PER PARTICIPAR EN EL 
PROCÉS
Comissió de Participació. Jornada informativa i formativa.Grup motor. Assemblea
ordinària. Portal de participació ciutadana Decidim SVH. Assemblea
extraordinària.Taula de pressupostos participatius. Comissió de Seguiment
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DECISIÓ FINAL
Quina durada tindrà el període de votació?. Qui podrà votar?.Quins seran els
espais habilitats per votar?.5
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I N TRODUCC IÓ
Aquest document és el marc normatiu del procés de pressupostos participats

dels barris de Can Ros i El Serral que serveix per establir les regles del procés

en totes les fases i accions. És autoreglat perquè s’ha elaborat conjuntament

entre la ciutadania, les entitats i l’Ajuntament . Totes les decisions, accions,

idees, normes, etc.  han estat fruit del consens i de la intel•ligència col•lectiva

generada a partir d’aquest grup de persones que han esdevingut el grup

motor d’aquest procés.

PROCÉS  DE  D I FUS IÓ

Les estratègies de difusió consensuades pel grup motor i validades

tècnicament per l’equip de comunicació són:

FASE ASSEMBLEÀRIA

 Cartells A1 amb diferents exemples de propostes: 120 unitats 

Cartells en format petit per a comerços i portals: 150 unitats 

Cartes informatives  per enviar-les a tots els domicilis 

Fulls de mà informatius: 4.000 unitats. 3.500 s’adjuntaran a les cartes i la resta

es distribuirà als comerços o entitats. 

FASE DE VOTACIÓ

Cartell A0 en què es convida a la votació: 150 unitats 

Carta informativa per enviar-la a tots els domicilis  

Prismes rectangulars per exposar-hi les propostes finalistes: 4 unitats 

Altres materials per incloure’ls a les cartes 
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ESPA I S  O  GRUPS  HAB I L I TA TS
PER  PART I C I PAR  EN  E L
PROCÉS

Òrgan de participació estable encarregat de dissenyar els processos

participatius del municipi, fer-ne el seguiment i coordinar-los. En aquest

procés, dues persones de la Comissió  acompanyaran el grup motor al llarg

del procés.

Jornada a la qual es conviden  totes les persones del barri amb un triple

objectiu: explicar què és un procés de pressupostos participats, completar la

recollida i identificació de necessitats de la fase de diagnòstic i constituir un

grup motor.

GRUP MOTOR

Grup de persones del barri (entitats, comerços i persones a títol individual)

encarregat de fer el disseny del procés, redactar aquest autoreglament i fer-

ne l’avaluació. 

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Espai on la ciutadania en general pot debatre i reflexionar sobre les

necessitats del barri, fer propostes i seleccionar  les propostes semifinalistes. 

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ

JORNADA INFORMATIVA I FORMATIVA

PORTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DECIDIM SVH

Espai virtual habilitat per consultar informació sobre el procés i ,  recollir

propostes i per a  la votació popular posterior. 
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ASSEMBLEES

Espai on les persones que han fet propostes individuals a través del portal

poden, juntament amb el grup motor, fer la selecció de les propostes

semifinalistes.

Espai puntual en què el grup motor, persones representants de cadascuna de

les assemblees i personal tècnic de l’Ajuntament de cadascun dels àmbits

d’aplicació de les propostes semifinalistes, decidiran, d’acord amb el  sistema

pactat en aquest reglament, quines propostes són les finalistes i les que s’han

de sotmetre a votació popular.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Òrgan encarregat de fer el seguiment de la fase d’execució de les propostes

guanyadores. La Comissió estarà formada pel grup motor, persones

representants de les assemblees de les quals hagi sorgit  una proposta

guanyadora i personal tècnic relacionat amb l’àmbit d’aplicació de les

propostes que s’han d’executar.  

MAPA ASSEMBLEARI I PERSONES COORDINADORES

Es defineix un mapa assembleari de caràcter territorial; no hi ha assemblees

sectorials. El nivell d’aplicació és global, és a dir, de barri. Les assemblees no

es determinen  per zones o carrers sinó que es conceben com a diferents

espais en què la ciutadania podrà participar. 

Cada assemblea té una persona coordinadora  triada pel grup motor. 

Hi haurà  4 assemblees ordinàries i 1 extraordinària 

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

TAULA DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Objectiu: recollir les propostes de la ciutadania per tenir-les en compte en el

procés del pressupostos participats dels barri de Can Ros i El Serral. 
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1 de juny  a les 19.30h. a la plaça deNarcís Lunes  

Coordinadora: Mª José Martínez Brau 

6 de juny  a les 18.00h. al Casal de Gent Gran Can Ros 

Coordinadora: Santi Ruiz Rasero 

10 de juny a les 10.30h. a la plaça de Joan Prats i Escala 

Coordinador: Jose María Pacheco 

 14 de juny a les 19.00h. a la plaça de l’Onze de Setembre 

Coordinador: David Ruiz Gómez 

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

13 de juny, a les 19 h. a l’Espai de Trobada 

Amb l’objectiu de fer una selecció de les propostes fetes a través de la

plataforma, es farà una assemblea extraordinària amb el grup motor i s’hi

convidaran  les persones que han fet les propostes web. En aquesta

assemblea no es faran propostes noves, només se’n prioritzaran les fetes

individualment amb el mateix mecanisme de selecció de les assemblees

ordinàries. 

FUNCIONAMENT DE LES ASSEMBLEES

Totes les assemblees tenen la mateixa estructura i els mateixos criteris de

funcionament. Tindran una durada de 2 h. aproximadament, a fi que hi hagi

prou temps per poder desenvolupar tots els continguts, que són els següents: 

ASSEMBLEES ORDINÀRIES

Presentació de l’assemblea 

Elaboració i redacció de propostes 

Presentació de les propostes 

Elecció de les 5 propostes finalistes 

Elecció de la persona representant que portarà les propostes finalistes a la

Taula de pressupostos participatius 
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En el moment de l’assemblea hi haurà una sèrie de materials per recollir i

registrar tota la informació que s’hi generi. Aquests materials els elaborarà la

Regidoria de Participació Ciutadana i Convivència. Són els següents: 

Presentació de l’assemblea 

Control, guarda i traspàs de documentació: registre de participants, fitxes

de propostes recollides, full de votació o priorització de propostes, full de

persones candidates a representants de l’assemblea, resultats de la

selecció de candidats, etc. 

Explicació de les funcions de la persona representant 

QUINES SÓN LES FUNCIONS DE LA PERSONA DINAMITZADORA?

Explicació de la metodologia i el desenvolupament de l’assemblea 

Explicació i dinamització del taller de participació per a la recollida de

propostes 

Explicació i dinamització del mecanisme de priorització de propostes 

Dinamització de l’elecció de la persona representant

Guia per a la coordinació i dinamització 

Exemplars de l’autoreglament del procés 

Informe de les necessitats identificades 

Fitxes d’elaboració de propostes 

Paper de calca. 

Bolígrafs per a la redacció de les propostes 

Fulls de registre de persones assistents 

Fulls de recompte de votacions de propostes 

Acta de persones representants (candidats, votacions, resultats amb dades

personals). 

Sobres per a les actes, registres, fulls de recompte de votacions, etc. 

Portàtil per registrar les puntuacions i aplicar la fórmula pactada. 

Qüestionari d’avaluació 

QUINES SÓN LES FUNCIONS DE LES PERSONES COORDINADORES?
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Persona de suport: en tot moment hi haurà un suport administratiu per  al

repartiment de materials (fitxes, bolígrafs, etc.), el registre de persones

assistents, el qüestionari d’avaluació, etc. 

Persona que vetlla per  la transparència i les garanties democràtiques de

les assemblees. Com a mínim, hi haurà una persona de la Comissió de

Participació de Sant Vicenç dels Horts amb  funcions descrites al

Reglament de Participació Ciutadana del municipi. 

Sempre que es compleixin els criteris de funcionament acordats, amb un

mínim de 5 persones es donarà per vàlida una assemblea. 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PROPOSTES

Les propostes han de referir-se a actuacions destinades a la millora de la

vida de les persones des de l’àmbit social i comunitari. No es poden fer

propostes destinades a la inversió per a obra nova o per a obres de

manteniment o reparació de les actuals. 

 

Només per a la fase de les assemblees, el grup motor va decidir que totes les

persones que ho desitgin poden fer propostes sense haver d’acreditar la seva

identitat. 

CAL UN QUÒRUM MÍNIM PER DONAR PER VÀLIDA UNA ASSEMBLEA?

ALTRES FIGURES

QUI POT PARTICIPAR A LES ASSEMBLEES?

PROPOSTES

FONT DE LES PROPOSTES

Les propostes les pot fer qualsevol persona o col•lectiu que utilitzi

adequadament els mecanismes, canals i espais de participació habilitats per

a l’elaboració de propostes per a aquest procés. 
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Les propostes referides a accions, projectes o serveis ja existents es

descartaran, llevat que es plantegin com  a ampliació d’aquests 

Les propostes poden referir-se a activitats puntuals o amb continuïtat. 

Hi ha un pressupost màxim de 100.000 euros per a cada proposta. 

No n’hi ha un nombre determinat, tot i que 5 és el mínim desitjable. 

Les propostes han de fer-se a les fitxes habilitades per al procés i han de

contenir la informació següent:  

Dades de contacte de la persona o el grup que elabora la proposta*: nom i

cognoms, telèfon i/o adreça electrònica. 

*Dada molt important per si cal  reformular-ne algun aspecte i evitar, així,

haver de desestimar-la per inviabilitat jurídica, tècnica o econòmica. 

Nom i descripció de la proposta 

Estimació del cost de la proposta 

Àmbit de la proposta: salut, educació, treball, esport, cultura, oci, mobilitat,

gènere, gent gran, medi ambient, convivència i altres.

ELABORACIÓ I PRIORITZACIÓ DE PROPOSTES

CONTINGUT DE LES PROPOSTES

El mecanisme que es farà servir a les assemblees per prioritzar les propostes

que passaran a la Taula de pressupostos participats serà el següent:   

La màxima puntuació (200 punts) s’atorgarà a la proposta amb més suports i

anirà decreixent de cinc en cinc successivament fins arribar a la proposta

menys valorada.  

En el cas que una assemblea tingui més d’un grup de treball, cada proposta

tindrà com a resultat la mitjana de la puntuació que cada grup li hagi

atorgat. És a dir, la suma de les puntuacions de la proposta de tots els grups,

dividida entre el nombre de grups. 

QUIN NOMBRE DE PROPOSTES HA DE FORMULAR  CADA ESPAI DE GENERACIÓ DE

PROPOSTES?

QUINS SÓN ELS MECANISMES DE PRIORITZACIÓ DE PROPOSTES A LES ASSEMBLEES?
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Per tal de donar més pes a les assemblees amb més participació, a la

puntuació de cada proposta caldrà sumar-hi tants punts com nombre de

persones assistents. Per exemple, si una proposta a una assemblea amb 30

persones assistents rep una puntuació mitjana de 150 punts, la puntuació

final d’aquesta proposta serà de 180 (150 + 30). 

En resum, la fórmula que s’aplicarà per a cada proposta serà: 

                                                           

                                                            P=  X + N 

                                      P= puntuació final d’una proposta 

                                      X=  mitjana de les puntuacions d’una proposta  

                                      N =  nombre de persones assistents 

Sempre que sigui possible, les puntuacions es donaran de forma

consensuada en els grups de treball. Només en el cas que el temps destinat a

la votació hagi finalitzat es podrà puntuar de forma individual i fer-ne la

mitjana.? 

Un cop atorgades les puntuacions d’acord amb aquests criteris, les 5

propostes amb més suports seran les finalistes de cada assemblea. 

El nombre màxim de propostes finalistes és 25 (5 per a cadascuna de les

assemblees ordinàries i 5 per a l’assemblea extraordinària). Tal com s’explica a

l’apartat anterior, només en el cas que en algun dels espais no s’hagi generat

un nombre suficient de propostes, la Taula de pressupostos participats tindrà

la potestat d’admetre més de 5 propostes de la resta d’espais per ordre

rigorós de nombre de suports obtinguts 

D’una banda, en el cas que una proposta no finalista per puntuació a les

assemblees es repeteixi, es farà la mitjana de les puntuacions obtingudes a

cada assemblea.  

QUIN NOMBRE DE PROPOSTES FINALISTES PODEN PASSAR A LA TAULA DE

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS?

QUÈ PASSA AMB LES PROPOSTES QUE NO PASSEN A LA SEGÜENT FASE?
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La Taula de pressupostos participats col•locarà aquestes propostes en la

posició que els correspongui segons la puntuació final obtinguda.  Cal tenir

en compte que és possible que alguna proposta que inicialment havia

quedat com a finalista quedi descartada.  

D’altra banda, les propostes que no quedin entre les cinc primeres podran

quedar com a reserva per si en alguna assemblea no s’arriba al nombre

màxim de propostes o si, un cop fets els informes de viabilitat, es valori que

una proposta és inviable jurídicament, econòmicament o tècnicament i

tampoc no sigui possible reformular-la. Les propostes s’enviaran a l’àrea de

l’Ajuntament corresponent i si en algun moment s’inclou en la seva

programació, es comunicarà a la Comissió de Seguiment del procés. 

El procés de selecció es basarà en les puntuacions que cada proposta hagi

obtingut a les diferents assemblees. 

El nombre màxim de propostes finalistes que passen a la fase de votació

pública és  6. 

QUINS SÓN ELS MECANISMES QUE ES FARAN SERVIR PER SELECCIONAR LES

PROPOSTES QUE PASSEN A VOTACIÓ PÚBLICA?

QUANTES PROPOSTES PASSEN A LA FASE DE VOTACIÓ PÚBLICA?

QUAN, ON I QUI FARÀ AQUESTA SELECCIÓ?

La selecció es farà a la Taula de pressupostos participats,  que tindrà lloc el

dia 27 de juny, a les 19 h, a l’Espai de Trobada. 

Els components d’aquesta Taula s’esmenten a l’apartat 2.7 d’aquest

document. 

. 

QUÈ PASSA SI DESPRÉS DE LA VOTACIÓ FINAL LES PROPOSTES GUANYADORES

SUPEREN EL PRESSUPOST?

En el cas que hi hagi dues propostes en primera i segona posició i que pel fet

de sumar-n’hi  la tercera se superi el pressupost, caldrà ajustar el pressupost

d’aquesta tercera. 
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Un cop s’hagi decidit quines propostes passen al període d’exposició pública

i a la fase posterior s’obrirà el període de votació final 

Aquest període serà del 3 al 17 de juliol. 

Espai habilitat per votar que permet una votació: 

QUINA DURADA TINDRÀ EL PERÍODE DE VOTACIÓ? 

PORTAL DECIDIM SVH

Amb l’objectiu de superar barreres físiques, temporals o digitals, es facilita el

següent canal de votació: 

Segura, perquè garanteix la protecció de dades, requereix acreditació que

es pertany al col•lectiu habilitat per votar i ho comprova i  permet fer una

auditoria de les votacions i que cadascú comprovi  individualment que el

seu vot ha estat incorporat. 

Pràctica, perquè el recompte de votacions és automàtic; permet la

visualització de l’estat de les votacions. 

Rendible, perquè és un espai que servirà per a la dinamització en línia de

tots els processos participatius del municipi. 

DECISIÓ FINAL

QUI PODRÀ VOTAR? 

Persones empadronades al barri majors de 14 anys o 

Persones inscrites al Registre de Participació que demostrin la seva vinculació

al  barri. 

Les votacions a través del portal es podran fer: 

Des del mòbil, tauleta  o PC 

Al Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC), plaça de la Vila, 1 

Als diferents espais habilitats que hi haurà al barri. 
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