REGLAMENT PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsa els pressupostos participatius per tal que els ciutadans
i ciutadanes puguin proposar i decidir en què invertir 150.000 euros del pressupost municipal 2019.
QUIN TIPUS DE PROPOSTES ES PODEN PRESENTAR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relacionades amb l’espai públic i/o la millora dels equipaments municipals.
De competència municipal i que compleixin la normativa vigent.
Concretes i que donin resposta a una necessitat determinada.
Relacionades amb un interès general (no respondre a interessos personals).
Viables tècnicament i que no superin els 30.000 euros.
S’hauran de presentar en el termini i forma establerta.
No poden ser actuacions que ja s’estan portant a terme, ja previstes al pressupost municipal
o que facin referència a subvencions que s’atorguen.
Respectuoses amb els criteris d’inclusió social, Drets Humans, equitat, llibertat religiosa
i sostenibilitat.
No poden comprometre qui les executarà.
Les propostes similars i/o que representin imports inferiors a 20.000 euros, s’agruparan per
àmbits temàtics en la fase de votació i es podran adaptar tenint en compte les necessitats reals
i els condicionants tècnics. (NOU)
Si hi ha diverses propostes sobre un equipament, i aquestes en conjunt superen els 30.000 euros,
la Comissió tècnica decidirà quina proposta passa a la fase de votació. (NOU)
No es podran presentar propostes per equipaments i/o espais públics que hagin rebut una inversió
dels pressupostos participatius l’any anterior. (NOU)

QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?
• Persones i/o entitat vinculades a la ciutat (no cal estat empadronat o empadronada)
COM ES VALORARAN LES PROPOSTES?
• Una Comissió tècnica formada per treballadors/es municipals serà la responsable de valorar
les propostes i realitzar els informes corresponents.
• Davant de dues o més propostes similars, els serveis tècnics municipals valoraran si es poden unificar.
COM ES FARAN LES VOTACIONS?
•
•
•
•

Passaran a la fase de votació les que compleixin tots els requisits.
Podran votar persones majors de 16 anys empadronades a la ciutat.
S’aniran seleccionant les propostes més votades fins esgotar el pressupost de150.000 euros.
El sistema de votació serà a través de la web participa.vilanova.cat i es podrà fer també
presencialment a la Xarxa de Centres Cívics, a l’OAC, al Casal Municipal de Gent Gran.

