
La Regidoria de Participació Ciutadana posa en marxa,  
la nova plataforma de participació Sant Vicenç Participa!  

 https://decidim-svmontalt.diba.cat. 
 

Ens fa especial il·lusió presentar-vos la nova 
plataforma Sant Vicenç Participa!  , una eina 
de participació en xarxa  mitjançant la qual 
podràs: estar informat i fer el seguiment de 
tots els processos participatius que es tirin 
endavant a Sant Vicenç (els que estiguin actius 
i els ja  finalitzats), dir la teva, fer propostes, 
donar suport a les que més t’agradin, debatre, 
votar... Et convidem a registrar-t’hi.  
 

Ens agradaria que la feu vostra i que us sentiu ambaixadors de Sant Vicenç Participa! 
Per això creiem important fer-vos coneixedors del seu funcionament. 
 

Conegueu el PROCÉS  A SEGUIR PER ENREGISTRAR-SE  A LA PLATAFORMA: 
 

1. Accedir a la plataforma: mitjançant enllaç https://decidim-svmontalt.diba.cat  
o entrant a la web municipal www.svmontalt.cat i fent clic sobre la icona de 
Sant Vicenç Participa!  

 

2. Tens dues opcions REGISTRA’T o ENTRAR (si ja estàs registrat) 
 

3. Per enregistrar-se n’hi ha prou amb el NOM, un CORREU i l’ALIAS (nom que 
serà visible).  

 

4. Per poder realitzar segons quines funcions reservades a les persones 
empadronades al municipi, com per exemple votar, cal verificar que consta al 
padró (es farà a través de la mateixa plataforma). En aquest cas, una vegada ja 
enregistrat a la plataforma, cal entrar i anar a “EL MEU COMPTE/MI CUENTA”, 
on  donarà  l’opció de “AUTORITZACIONS/AUTORIZACIONES” on trobareu 
l’opció “PADRÓ MUNICIPAL/PADRÓN MUNICIPAL” (es demana DNI i DATA DE 
NAIXEMENT). Fet això ja estarà reconeguda la condició de persona 
empadronada al municipi i podrà exercir els drets reservats a aquestes. 

Benvinguts/des, ja formeu part de Sant Vicenç Participa! 

Inaugurem la plataforma amb el primer pressupost participatiu en línia. 
 
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt mitjançant 
Sant Vicenç Participa! ofereix la possibilitat de 
decidir en què invertir 100.000€ del pressupost 
municipal executar al 2022.  

Una vegada dins la plataforma, cal anar a l’apartat 
PROCESSOS on es troba el procés que està actiu  
PRESSUPOST PARTICIPATIU 2021-2022.  

Si es fa clic sobre la paraula PARTICIPA apareixerà tota la informació relativa a aquest 
procés  (fases, criteris que han de complir les propostes,...).  

Aquest procés s’articularà en diferents fases per tal que les propostes resultants 
esdevinguin legitimades i viables:  

1. Presentació virtual del procés:  dijous 11 de febrer a les 18h  
2. Presentació de propostes individuals i col·lectives, del 3 de març al 4 d’abril 
3. Validació de les propostes rebudes 
4. Priorització de les que més agradin (suports) 
5. Validació tècnica de les propostes que han rebut més suports 
6. Votació final 
7. Informació de les propostes guanyadores 
8. Seguiment de l’execució de les propostes guanyadores 

 
Així doncs, convidem a totes les persones que viviu, treballeu o teniu un vincle amb 
Sant Vicenç de Montalt, que us enregistreu a Sant Vicenç Participa! i us animem a 
presentar propostes per, entre tots, dissenyar el Sant Vicenç que volem.  
 
Si necessiteu consultar-nos qualsevol cosa, relacionada amb el procés d’inscripció o la 
Plataforma, no dubteu en contactar amb nosaltres.  Estigueu atents a les 
comunicacions sobre el procés de Pressupost participatiu que anirem publicant. 
Gràcies per la vostra col·laboració i fer-vos ambaixadors de Sant Vicenç Participa!  
 
Regidoria de Participació Ciutadana 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
participacio@svmontalt.cat 


