
Ajuntament de Vila-rodona



▪El passat 27 de desembre de 
2018 va finalitzar a Vila-
rodona el procés 
participatiu per decidir les 
inversions del pressupost 
municipal del 2019, amb la 
incorporació de les 
inversions escollides al 
pressupost i la seva 
aprovació per unanimitat. 





▪ Presentació del procés participatiu indicant els objectius, la metodologia a seguir i 
els terminis. El principal objectiu, marcat pel grup municipal al govern de 
l’Ajuntament de Vila-rodona (Som-hi Vila-rodona), ha estat el de co-
responsabilitzar de la decisió de bona part de les inversions que s’han d’indicar al 
pressupost del 2019, als vilatans empadronats al municipi (+18 anys). 

▪ El procés s’ha dissenyat amb un primer període de recepció de propostes, 
validació tècnica d’aquestes propostes i, finalment, de votació d’aquestes 
propostes. 

▪ El grup municipal de CIU ha assumit el compromís de votar favorablement les 
propostes que sortissin del procés participatiu.

▪ Amb la intenció que les propostes sotmeses a votació siguin diverses i de diferents 
imports, s’han dividit els tipus de projectes a escollir en dos grups: 
▪ A) ‘Projectes Petits’. Propostes fins a 100.000€
▪ B) ‘Projectes Grans’. Propostes de 100.000 a 150.000€



▪ S’ha optat per obrir un període ampli de temps en el qual s’han rebut 
una part de les propostes sotmeses a votació. Aquestes propostes s’han 
rebut a través de les instàncies específiques establertes i a través del 
correu electrònic: participacio@vila-rodona.cat. 

▪ De manera complementària s’han fet dues reunions informatives (maig i 
juliol) on s’ha explicat el procés participatiu i la manera com presentar 
propostes. A més, a l’estiu s’ha fet una tramesa general a totes les cases 
del municipi, amb la intenció de que el procés fos realment participatiu i 
arribés a tothom.

▪ S’han presentat un conjunt de deu propostes, de les quals vuit han estat 
acceptades. El conjunt de propostes rebudes ha estat sotmès a un procés 
de validació tècnica i, en algunes casos, a la valoració de la actuació. És 
a dir, només s’han exclòs aquelles propostes que no eren inversions. 
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▪Dos presentacions de les opcions sotmeses a votació i de com 
serà el propi procés de les votacions de les opcions 
escollides. A més, les opcions escollides, l’explicació de les 
opcions i les butlletes per a fer les votacions s’han difós a 
través de la web municipal i de les xarxes socials. 

▪De manera complementària, s’han repartit les propostes i les 
paperetes als habitatges del municipi.



▪Votacions. S’ha pogut votar durant la setmana del 10 al 14 de 
desembre en horari d’obertura de les oficines municipals 
(matí i tarda) i s’ha pogut votar el dissabte dia 15 de 
desembre, a la Biblioteca Municipal, coincidint amb la seva 
inauguració. 

▪La meitat de les votacions s’han dut a terme el mateix dissabte 
dia 15.



▪Auditoria de les actuacions realitzades a partir de les 
propostes escollides pels pressupostos participatius.
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▪Inversions grans: Adequació Centre Transferència de 
Residus (120.000,00€) amb 31 vots

▪Inversions petites:

▪ Instal·lació passamans als carrers del poble (20.000.00 €) amb 40 
vots.

▪Adequació nou espai pavelló (50.000,00 €) amb 33 vots.

▪Embellir parts del poble (2x) amb murals (5.000,00 €) amb 32 
vots.

▪Rocòdrom al Pavelló (10.000.00 €) amb 28 vots.

▪Adequació Camí Ral Alió Santes Creus (25.000,00 €) amb 28 vots.

▪Renovar sistema de megafonia (30.000,00 €) amb 28 vots.



▪Al procés participatiu han votat 103 persones que 
representen un 10% del cens electoral (majors de 18 anys 
empadronats al municipi el dia d’inici del procés de 
votacions). El valor total de les inversions escollides 
sumen 260.000,00€ que representen el 60% de les 
inversions (443.294,00€) i el 14% del total de la despesa 
(1.866.767,00€).
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▪ Inversions petites:
▪ Renovació Teulades dels nínxols del Cementiri (50,000.00 €) amb 23 vots.

▪ Rehabilitació Casa Cultura (Teulada: 50,000.00 €) amb 21 vots.

▪ Baranes arbreda i fonts fresques (15,000.00 €) amb 21 vots.
▪ Adequació espai del rentador "Fonts Fresques" (10,000.00 €) amb 19 vots.

▪ Teleassistència (aparells) - compra aparells (10,000.00 €) amb 16 vots.

▪ Barana Camí del Convent (15,000.00 €) amb 15 vots.

▪ Taules albereda (15,000.00 €) amb 14 vots.

▪ Punt de connexió de recàrrega elèctrica per a cotxes (10,000.00 €) amb 13 vots.

▪ Instal·lació de cartelleres municipals a llocs del poble (x 15) (8,000.00 €) amb 13 vots.

▪ Renovació Paviment Plaça dels Arbres (70,000.00 €) amb 13 vots.

▪ Adequació del Camí de la Trona (40,000.00 €) amb 12 vots.

▪ Parc Caní Arbreda (15,000.00 €) amb 12 vots.

▪ Vorera Costa Guivernau (15,000.00 €) amb 9 vots.

▪ Àrea recreativa polígon industrial (30,000.00 €) amb 5 vots.

▪ Hi ha hagut dos vots en blanc. 



▪Inversions grans:

▪Substitució de l’enllumenat públic municipal per enllumenat 
tipus LED (1a fase: 100,000.00 €) amb 30 vots.

▪Adequació Part Final de la Quintana de l'Església (110,000.00 €) 
amb 10 vots.

▪Rehabilitació de l'Av. Dels Lledoners (100,000.00 €) amb 10 vots.

▪Adequació Casa de la Vila (110,000.00 €) amb 9 vots.

▪Hi ha hagut 13 vots en blanc.


