PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsa enguany una nova edició dels
Pressupostos Participatius. Aquest és un projecte que permet que la ciutadania
pugui proposar i decidir com destinar una part del pressupost municipal.
La darrera edició va ser l’any 2019, s’hi van destinar 150.000 euros i els projectes
podien tenir un import màxim de 30.000 euros. Es van presentar un total de 250
propostes i finalment 54 projectes van anar a votació. Van votar 2.180 persones i
van guanyar 6 projectes.
Aquest 2021, s’amplia l’import destinat als Pressupostos Participatius fins a 300.000
euros del pressupost municipal d’inversions i es modifiquen diversos criteris de
funcionament. A continuació es detallen les fases i metodologia.

NOVETATS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Import total dels Pressupostos participatius: 300.000 euros
L’import dels Pressupostos participatius 2021 serà de 300.000 euros del
pressupost municipal d’inversions. (es dobla el pressupost respecte edicions
anteriors)
Periodicitat: Bianual
Es realitzarà el procés de propostes i votació durant el 2021 però les propostes
guanyadores s’executaran durant el 2022.
Import de les propostes: Mínim 50.000 euros i màxim 100.000 euros
S’augmenta l’import de les propostes que aniran a votació. Les propostes hauran
de tenir un valor mínim de 50.000 euros i un màxim de 100.000. Es tracta de
promoure projectes de més envergadura i que en la mesura del possible, tinguin una
visió més global de ciutat.
No s’acceptaran per tant actuacions amb imports inferiors a 50.000 euros. (Per
exemple: Crear una zona d’ombra d’una escola concreta que té un import de 30.000
euros no s’acceptaria però sí un projecte de creació de zones d’ombra a diversos
centres escolars).
Tipologia de propostes: Ciutat verda, inclusiva i viva.
Les propostes hauran de ser d’inversions relacionades amb la millora de l’espai
públic i/o dels equipaments municipals.
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S’entén per inversió, tot el que l’Ajuntament pot construir o adquirir. És a dir, un bé
inventariable que sigui permanent en el temps.
Les inversions, per tant, no es refereixen ni a activitats, ni a serveis ni a
subvencions.
Les propostes hauran de fer referència a algun d'aquests 3 àmbits:





Ciutat verda: Propostes d’inversions que tinguin l’objectiu de fomentar la
protecció dels espais naturals i espais verds, i la protecció de la flora, fauna i
dels seus ecosistemes.
Ciutat inclusiva: Propostes d’inversions que tinguin l’objectiu de construir
una ciutat sense barreres, inclusiva i orientada a l’accessibilitat universal.
Ciutat viva: Propostes d’inversions que tinguin l’objectiu de promoure la
cultura, l’esport i una ciutat activa.

Es destinarà un màxim de 100.000 euros a cada un dels 3 àmbits.
Són exemples d’inversions, per exemple:




La reforma o adequació d'espais de titularitat municipal
La creació i reposició d’infraestructures
Les aplicacions informàtiques, propietat intel·lectual: desenvolupament
d'aplicacions web, etc.

No són inversions en el marc dels pressupostos participatius:






Les propostes d'inversió sobre terrenys o solars no municipals
La reforma o adequació d'espais que són competència d'altres
administracions (centres de salut, etc)
Les actuacions en el transport públic, que no és competència de l'Ajuntament
(per exemple, Renfe)
Les despeses de contractació de personal, professional o empreses
La concessió d'ajuts en forma de subvencions, beques o premis a persones
físiques o jurídiques.

Audiència pública- Sessió informativa
Es realitzarà una audiència pública on es presentaran els projectes que finalment es
podran votar.
Nombre de propostes que es podran votar
A la votació final, podran passar a votació un màxim de 30 projectes (un màxim
de 10 per àmbit).
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FASES I FUNCIONAMENT
• Fase 1: Presentació de propostes ciutadanes (Del 19 d’abril al 19 de maig de
2021).
• Fase 2: Estudi tècnic i econòmic, priorització de les propostes finals (Del 20
de maig al 30 de setembre).
• Fase 3: Informació pública i votació ciutadana de les propostes (Del 18
d’octubre al 15 de novembre de 2021)
• Fase 4: Retorn i avaluació del procés (Desembre 2021)
• Fase 5: Execució de les propostes (2022)

FASE 1 – PRESENTACIÓ DE PROPOSTES CIUTADANES
Del 19 d’abril al 19 de maig de 2021
En aquesta fase, es desenvolupa el període de recollida de propostes de la
ciutadania del municipi. Poden presentar propostes de projectes les persones
majors de 16 anys. Les propostes s’han de presentar en format telemàtic a la web
participa.vilanova.cat. Les persones que tinguin dificultats per fer-ho per via
telemàtica poden posar-se en contacte amb el Departament de Participació.
Les propostes han de complir amb les següents condicions bàsiques:













Que siguin inversions relacionades amb la millora de l’espai públic o els
equipaments municipals (no poden ser activitats, serveis ni subvencions)
Que siguin viables tècnicament i que tinguin un import mínim de 50.000 euros
i un màxim de 100.000 euros.
Que tinguin l’objectiu de promoure una ciutat viva, verda o inclusiva.
Que siguin propostes concretes, ben argumentades i que donin resposta a
una necessitat de ciutat.
Que promoguin l’interès general.
Que s’adeqüin al Pla d’Actuació Municipal (PAM).
Que siguin de competència municipal i que compleixin la normativa vigent.
Que es presentin en els terminis i forma establerta.
Respectuoses amb els criteris d’inclusió social, Drets Humans, equitat,
llibertat religiosa i sostenibilitat.
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.
No poden comprometre qui les executarà.
Si hi ha diverses propostes sobre un equipament i/o espai, la Comissió
tècnica decidirà quina proposta passa a la fase de votació.
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Les propostes que compleixin amb les condicions bàsiques descrites
passaran a la fase 2 d’estudi tècnic i priorització. Es donarà una resposta
individualitzada a través del participa.vilanova.cat a totes les propostes que no
compleixin amb les requisits mínims i per tant no passin a ser avaluades.

FASE 2 – ESTUDI TÈCNIC I VALIDACIÓ DE PROPOSTES FINALS
Del 20 de maig al 30 de setembre
Una comissió formada per personal tècnic municipal i la Defensora de la Ciutadania
serà l’encarregada d’avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes.
a) Compliment de les condicions bàsiques:
Els serveis tècnics de l’Ajuntament fan una primera valoració dels criteris mínims que
han de complir els propostes. Descarten totes aquelles que no els compleixin.
b) Valoració tècnica i econòmica:
Un cop analitzades i quantificades les propostes, en cas que n’hi hagin més de 30, la
comissió tècnica prioritzarà els 30 projectes finalistes que seran els que aniran a la
votació ciutadana. (un màxim de 10 per categoria)
En aquesta fase, la comissió podrà agrupar propostes en projectes més amplis amb
l’objectiu que tinguin una visió de ciutat i un major impacte.
En cas que la Comissió hagi de fer una priorització dels projectes finalistes, es
donarà prioritat a aquells projectes que:




Tinguin una visió de conjunt i comunitària de ciutat.
Prioritzin l’equilibri territorial entre barris
Tinguin un major impacte poblacional o se’n pugui beneficar un major nombre
de persones

FASE 3: INFORMACIÓ PÚBLICA I VOTACIÓ CIUTADANA
Del 18 d’octubre al 15 de novembre
Els projectes finalistes es publicaran prèviament a la web del participa.vilanova.cat
per donar-los a conèixer.
Es realitzarà una Audiència pública informativa on es presentaran els projectes que
es podran votar.

4

El sistema de votació serà a través de la web participa.vilanova.cat. Podran votar
persones majors de 16 anys empadronades a la ciutat.
Es podran votar propostes per un import de 300.000 i s’establirà un topall de
100.000 euros per categoria:
Ciutat verda – 100.000 euros.
Ciutat inclusiva – 100.000 euros
Ciutat viva – 100.000 euros
Les persones que tinguin dificultat per votar per mitjans telemàtics ho podran fer en
els punts de suport habilitats. La informació relativa al funcionament d’aquests punts
de suport es publicarà a la web municipal.

FASE 4: RETORN I AVALUACIÓ
Desembre 2021
Els resultats es publicaran a la web municipal i es comunicarà a les persones
guanyadores. Es preveu l’organització d’una sessió de retorn i avaluació amb les
persones participants.

FASE 5: EXECUCIÓ DELS PROJECTES
Els projectes s’executaran al llarg de l’any 2022.
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