La voluntat de l’Ajuntament de Vila-rodona és que els Pressupostos Participatius
esdevinguin una eina de decisió col·lectiva de present i futur
Aquest procés atorga als veïns empadronats al municipi, majors de 18 anys, la capacitat
de decidir com es destinaran 200.000€ de la partida d’inversions del pressupost
municipal per l’any 2019. (67% del total del les inversions)
• Donar resposta a una necessitat concreta sobre un espai públic: plaça, carrer o espai
municipal.
• Es concreta una actuació que proposi arreglar un parc determinat, pavimentar
un carrer concret, arreglar una plaça específica...
• No es concreta una actuació que proposi arreglar els parcs del municipi o
pavimentar els carrers.
• Que facin referència a competències directes assumides per l’Ajuntament.
• És competència de l’Ajuntament el manteniment de la via pública, dotar
d’equipaments i serveis, els parcs, zones verdes, etc.
• No són competència de l’Ajuntament aquelles infraestructures que són
titularitat d’altres administracions, actuacions referents a espais o equipaments
privats, etc.
• Que siguin realitzables tècnicament.
• Que no condicionin altres actuacions ja previstes per l’Ajuntament.
• Amb un cost no superior a 150.000€ (que és el màxim definit per les propostes
considerades “grans”)
• Que siguin legals.
• Que no tingui cost extra de manteniment més enllà de l’ordinari que l’Ajuntament
realitza de manera habitual.
• Que no suposi la contractació de nou personal.
• Que facin referència a inversions i es puguin incloure al pressupost municipal i, per
tant, que no facin referència a cap de les altres partides del pressupost municipal.
• Que no comportin contribucions especials.
• Que no afavoreixin activitats de culte, o pròpies d’una confessió religiosa.
• Que no sigui ofensiva, discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió
o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Es presentarà públicament el procés de pressupostos
participatius i s’iniciarà la campanya informativa. Per la difusió
s’utilitzaran tots els mitjans informatius municipals disponibles.
En aquesta etapa es podran presentar les propostes
generades pels veïns o entitats del municipi. Les propostes s’hauran de presentar
a les oficines de l’Ajuntament, mitjançant un formulari específic. Cada persona o
entitat podrà presentar una única proposta.

S’analitzaran les propostes presentades i es rebutjaran
aquelles que no compleixin els criteris bàsics definits
anteriorment. La resta seran acceptades.
Les propostes acceptades s’hauran de classificar segons el
seu cost aproximat en dues categories: projectes petits (fins a 20.000€) i
projectes grans (a partir de 20.000€ i fins a 150.000€).
Les propostes que s’hagin acceptat en base del compliment dels criteris i la
viabilitat tècnica i econòmica es divulgaran a través de tots els mitjans
disponibles a nivell municipal, per tal que la població en tingui coneixement i
pugui votar-les posteriorment.

Tenint en compte que poden sorgir moltes propostes i molt
diverses, aquesta etapa només s’activarà en els següents
supòsits:
si les propostes petites superen els 90.000€
si les propostes grans superen els 270.000€
si es compleixen ambdós supòsits anteriors.
S’aniran seleccionant les opcions més votades fins a tenir un volum que quedi
per sota dels 80.000 € per les propostes petites, i dels 240.000 € per les
propostes grans.
Cada veí podrà donar un total de 6 vots a les propostes presentades: 2 per a
projectes grans i 4 per a projectes petits.

En aquesta segona fase, s’escollirà les propostes que s’ajustaran al pressupost del
2019. En aquesta cada persona podrà votar 2 projectes grans i 4 projectes petits,
tenint les limitacions anteriors.
Durant tot el període de votacions es podrà votar presencialment a les oficines de
l’Ajuntament. Així mateix, també s’habilitaran altres dies, horaris, i llocs de votació, per
tal d’afavorir la màxima participació en el procés. Aquests es donaran a conèixer
abans de començar el procés de votació.
Serà necessari identificar-se per tal de poder fer la votació
(amb DNI, Passaport, Carnet de Conduir...).
Finalitzat el període de votació, s’escolliran per ordre
aquelles propostes més votades de cadascuna de les
dues categories, fins a esgotar el pressupost assignat a
cadascuna d’elles.

En aquesta etapa es publicaran les propostes escollides per ésser executades. A partir
d’aquest moment els serveis tècnics municipals iniciaran tots els tràmits pertinents per
la seva realització.

SÓN INVERSIONS:
• Noves infraestructures: senyalització, adequació de parcs i jardins, enllumenat nou,
creació de zones verdes...
• Renovació d’infraestructures: reposició de mobiliari urbà, remodelació
d’instal·lacions malmeses o en mal estat, pavimentació de carrers en mal estat...
• Construcció de noves instal·lacions: poliesportius, parcs, parcs canins...
• Inversions en TIC: creació de pàgines web, aplicacions informàtiques...
NO SÓN INVERSIONS:
•
•
•
•

Despeses de contractació de personal
Subvencions o ajuts
Concessions de beques
Subministrament d’electricitat o aigua

