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OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

 
La finalitat del procés de participació Pressupostos Participatius 2019 és donar veu a 
la ciutadania de Llinars del Vallés per expressar les seves preferències sobre 
diferents àmbits de la vida municipal.  
 
Per fer-ho, l’Ajuntament ha dissenyat un procés participatiu que permet als ciutadans 
i les ciutadanes prioritzar la despesa d’inversions de l’Ajuntament.  

 
Així, l’Ajuntament obre un procés d‘elecció perquè els ciutadans i les ciutadanes de 
Llinars del Vallés puguin prioritzar entre un seguit d’actuacions, segons les seves 
preferències, per ser executades pel consistori. 
 
Per desenvolupar aquestes propostes, l'Ajuntament de Llinars posa a disposició del 
procés participatiu 100.000 euros del pressupost municipal d'inversions 2019. 
 
Mitjançant una votació ciutadana, presencial i digital remota, els ciutadans i les 
ciutadanes que formin part del cens podran prioritzar les actuacions proposades pel 
consistori. 
 
 
 
 

FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU 
 

1. Informació i difusió del procés de participació. 

2. Dinamització. Fase d’informació i difusió de les propostes.  

3. Votació. 

4. Fase de finalització, valoració i retorn de resultats. 
 
 
 

1. Informació i difusió del procés de participació. 

 

El pla de difusió del procés participatiu contempla la campanya informativa per 
difondre els seus objectius, els canals de participació existents i la via de presentació 
i difusió de les propostes.  
 
Per realitzar la difusió del procés es disposa dels següents mitjans: 

 
- Xarxes Socials Corporatives:  Facebook, Twitter i Instagram. 
- Web municipal i Portal de Participació. 
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2.  Dinamització. Fase d’informació i difusió de les propostes. 

 
El Consistori posa a disposició del la ciutadania 4 propostes sobre diversos àmbits. 
 
Les propostes han estat avaluades segons criteris tècnics, competencials i 
pressupostaris. Així totes les propostes són tècnicament viables i possibles, 
competència directa de l’Ajuntament i pressupostàriament factibles dins d’allò 
establert per aquest projecte. D’aquesta manera, l’Ajuntament pren un compromís de 
realització de l’actuació o actuacions real i eficaç, i també permet als ciutadans i les 
ciutadanes expressar les seves preferències per una actuació en concret.  Creiem 
que com a primera experiència en processos d’aquests tipus, aquest sistema 
assegura una participació efectiva, respecte a les preferències individuals dels 
ciutadans i les ciutadanes, i una implementació de les actuacions més ràpida. 
 
A més, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania la informació del cost de cada 
actuació, per assegurar una total transparència i aportar tota la informació perquè 
s’esculli lliurement com es vol que l’Ajuntament inverteixi part del pressupost. 
 
Les propostes escollides són: 
 

- Adequació del passeig Mogent. 
- Arranjament de la plaça de Sant Jordi. 
- Arranjament de voreres. 
- Arranjament de la plaça de Ventura Gassol. 

 
 

 

3. Votació. 

 

El sistema de votació consistirà en una priorització de les propostes presentades per 
l’Ajuntament.  Així, tots els ciutadans i les ciutadanes amb dret a vot, podran assignar 
un valor numèric a cada proposta, ordenant-les segons les seves preferències.  El 
Consistori realitzarà les actuacions en l’ordre que estableixin els ciutadans, fins a un 
import màxim de 100.000 €. 
 
Es tracta doncs d’un sistema de vot preferencial, amb una consolidació ponderada 
dels resultats.  Aquesta consolidació es realitza seguint un algoritme que ordena de 
forma progressiva exponencial els resultats. Els votants podran assignar un ordre 
preferencial de les propostes, essent la número 1 la preferida i la 4 la menys 
desitjada. 
 
Com a resultat d’aquesta ordenació de preferències s’obtenen uns resultats, que 
indiquen quants cops ha sigut votada cada opció en les posicions que hem 
determinat.  En aquest moment es consoliden els resultats, atorgant una puntuació 
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que actuarà com a factor multiplicant a cada posició ordinal. Als resultats de la 
primera posició se’ls aplicarà un factor multiplicant de 10, als resultats de la segona 
posició un factor multiplicant de 5, als resultats de la tercera posició un factor 
multiplicant de 4 i als resultats de la quarta posició un factor multiplicant de 3. 
 
Aquest sistema de votació creiem que és el més idoni pel context en què es produeix 
el Pressupost Participatiu 2019.  Aquest sistema assegura que l’opció més votada es 
vegi premiada respecte de les altres.  Al mateix  temps, ordena de forma molt 
representativa les preferències individuals de la resta d’opcions, afavorint la 
representativitat col·lectiva dels resultats. 
 
Tindrà dret a vot qualsevol ciutadà/ciutadana empadronat/da a Llinars del Vallès, a 
30 de setembre de 2018, i major de 16 anys. 
 
La ciutadania podrà exercir el seu dret a vot de forma remota, gràcies a la plataforma 
web digital que permet exercir el dret a vot des de qualsevol dispositiu amb connexió 
a Internet. Tanmateix, els ciutadans i les ciutadanes podran votar de forma presencial 
a l’OAC de la plaça de la Vila. 
 
La plataforma detecta si una persona realitza més d’una votació, per tant, només 
serà vàlida la primera votació realitzada. 
 

 

4. Fase de finalització, valoració i retorn de resultats. 

 

L’Ajuntament de Llinars del Vallès rebrà un informe per part d’una empresa externa, 
neutral e independent amb els resultats de la votació.  A partir d’aquí, el consistori 
engegarà els procediments burocràtics necessaris per implementar l’actuació o les 
actuacions més votada/es. 
 
En aquesta fase té lloc l’execució de les propostes ja convertides en projectes i el 
seguiment per part dels òrgans pertinents. 
 
En funció de les característiques de les propostes, l’Ajuntament optarà, per a la 
redacció i execució dels projectes, per la via més adient.  Aquesta pot ser mitjançant 
el procediment d’adjudicació pública que correspongui en cada cas, o executat pel 
propi Ajuntament a través dels recursos propis existents o impulsats per a cada cas. 
 
Finalitzada la seva execució es realitzarà una valoració dels resultats dels projectes 
executats, i una avaluació i valoració del propi procés participatiu que estarà obert a 
tota la ciutadania. 
 


