3a edició
RECORDEM EL PER QUÈ D’AQUEST PROCÉS PARTICIPATIU?
El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el
qual els ciutadans i les ciutadanes poden proposar a què destinar una part dels recursos
municipals, establint així un canal efectiu de democràcia participativa.
A més del component decisori, el Pressupost Participatiu pretén incorporar, dins del procés,
accions destinades a millorar els canals de comunicació entre l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant i la ciutadania, així com generar espais de reflexió col·lectiva al voltant de
les demandes i necessitats del municipi.
Amb aquesta motivació és amb què per tercer any, l’Ajuntament obre el pressupost municipal a
la participació ciutadana, amb la intenció que tingui continuïtat en el temps. Amb aquest
objectiu, s’ha actualitzat aquesta guia per tal de marcar les regles que ha de seguir el procés
per aquesta tercera edició de Pressupost Participatiu de 2019.

QUIN ÉS L’ABAST DEL PRESSUPORT PARTICIPATIU DE VANDELLÒS I
L’HOSPITALET DE L’INFANT
Aquest procés de Pressupost Participatiu atorga a la ciutadania empadronada al municipi i
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, de 16 anys o més, la capacitat de decidir a què es destinaran
200.000 € del pressupost municipal de 2019.
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QUINS CRITERIS HAN DE COMPLIR LES PROPOSTES PER SER
ACCEPTADES?

•

Han de fer referència a competències directes i assumides per l’Ajuntament.

•

Han de ser concretes i avaluables econòmicament.

•

Han de fer referència a inversions i s’han de poder incloure en aquesta partida del
pressupost municipal.

•

Han de ser viables tècnicament, és a dir, no han d’existir impediments tècnics per
realitzar les propostes i aquestes han d’ajustar-se a la normativa jurídica vigent, sobre
la base de les valoracions realitzades pel personal tècnic municipal.

•

Han de ser sostenibles, la qual cosa vol dir que no han de comprometre les necessitats
i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures.

•

Han de ser d’interès general i de gaudi per a tota la població, no només per a col·lectius
específics.

•

Han d’anar acompanyades de les dades identificatives de la persona que les realitza
(nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic, si se’n disposa), per tal de
poder aclarir possibles dubtes.

ÒRGANS REPRESENTATIUS
Es mantindrà la figura d’una Comissió de Coordinació que s’encarregarà de definir i validar
des del disseny inicial fins a cadascuna de les actuacions comunicatives i participatives que
inclogui el procés.
Aquesta comissió estarà formada per representants tècnics de l’Ajuntament i per representants
de l’equip tècnic de l’empresa Ceres, contractada per a donar suport al procés.
La seva funció principal serà, doncs, el seguiment operatiu del procés, i intervindrà en la seva
definició, organització i dinamització.
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ESTRUCTURA DEL PROCÉS

FASES DEL PROCÉS
1.

Sessió de presentació del procés i de les novetats

Es realitzaran dues sessions de presentació obertes a tota la població, una a Vandellòs
(a Ca la Torre) i l’altra a l’Hospitalet de l’Infant (a la Casa de Cultura Blanca d’Anjou) amb la
participació de representants municipals i la dinamització i moderació del personal tècnic de
Ceres adscrit al projecte. Aquesta sessió, prevista per al dilluns 17 de desembre, s’estructurarà
en 2 parts:
1.

Una 1a. part Informativa de motivació política del procés i de presentació de les
novetats d’aquesta edició.

2.

Una 2a. part participativa que tindrà com a objectiu posar exemples de
propostes vàlides i no vàlides, amb l’explicació de les corresponents raons.

Per a la seva convocatòria s’utilitzaran tots els mitjans locals disponibles a nivell municipal.
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2.

Període de presentació de propostes

La presentació de propostes s’haurà de realitzar bé via internet, a través de la pàgina web de
l’Ajuntament: www.vandellos-hospitalet.cat; o bé presencialment, emplenant el formulari que
l'Ajuntament haurà fet arribar a totes les llars i que també es podrà trobar als equipaments
municipals on es podrà dipositar aquesta butlleta: l’Ajuntament de Vandellòs, la Casa de la Vila
de l’Hospitalet, les biblioteques municipals, Ca la Torre de Vandellòs, la Piscina coberta de
l'Hospitalet, el Casal de Masriudoms i el Casal de Masboquera. El termini per fer-ho serà del 18
de desembre de 2018 al 13 de gener de 2019.
Totes les persones que viuen o treballen a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant podran presentar 2
propostes com a màxim.

3.

Validació tècnica

Una comissió de personal tècnic municipal realitzarà la valoració tècnica i econòmica de les
propostes presentades. A l’hora d’avaluar-les, tindrà en compte també que aquestes compleixin
els criteris abans esmentats.
L’Ajuntament es reservarà el dret de reformular les propostes presentades, mantenint
l’essència d’aquestes, per agrupar sota un mateix títol aquelles que siguin similars o per
introduir-hi les modificacions que consideri oportunes per millorar-les.

4.

Sessió informativa sobre les propostes validades

Una vegada valorades les propostes que s’hagin acceptat (que compleixin els criteris i siguin
viables tècnicament i econòmicament), es convocarà a la població a una sessió informativa, el
dijous 7 de febrer, per donar a conèixer quines són les propostes que han estat validades i que
passaran a la fase de votació.
D’aquesta manera, els veïns i veïnes podran saber per què algunes de les propostes hauran
estat rebutjades. Les persones assistents podran fer les preguntes que desitgin per resoldre els
seus dubtes i també exposar els seus punts de vista o opinions.
Després de la sessió, tenint en compte les consideracions que hagin plantejat les persones
assistents a la sessió, es dissenyarà la butlleta de votació.
En aquesta edició, com a novetat, hi haurà un únic llistat de propostes a votació que inclourà
propostes tant dels nuclis de costa (l’Hospitalet de l’Infant i l’Almadrava) com dels nuclis
d’interior (Vandellòs, Masriudoms i Masboquera), de manera que els veïns empadronats al
municipi podran votar no només propostes que afecten a la zona on viuen, sinó també aquelles
altres que afecten a l’ altra zona però igualment són del seu interès. Així doncs, a més
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d’atendre una de les demandes de la població, l’Ajuntament apostarà per reforçar el sentiment
de pertinença al municipi en conjunt.

5.

Període de votació

Tota la població, de 16 anys o més, empadronada al municipi (recollida en el Padró Municipal
anterior a l’1 de gener de 2018), tindrà l’oportunitat d’escollir les propostes validades que
consideri més necessàries. Cada persona podrà votar un màxim de 3 propostes. El període per
votar començarà el 21 de febrer i finalitzarà el 6 de març.
La votació efectiva es podrà realitzar, de manera presencial, tant a l’Hospitalet de l’Infant com a
Vandellòs, als mateixos equipaments municipals en què es van poder presentar les propostes.
És a dir, l’Ajuntament de Vandellòs, la Casa de la Vila de l’Hospitalet, les biblioteques
municipals, Ca la Torre de Vandellòs, la Piscina coberta de l'Hospitalet, el Casal de
Masriudoms i el Casal de Masboquera.
Així mateix, com en l’edició anterior, es facilitarà el vot telemàtic a través de la pàgina web
municipal www.vandellos-hospitalet.cat. Qui opti per votar per Internet haurà de facilitar
també el seu DNI, targeta de residència o passaport i la seva data de naixement.
Les propostes finals es seleccionaran en funció dels vots obtinguts. Es triarà una combinació
de propostes fins esgotar la quantitat total de diners destinada als Pressupostos Participatius
2019 (200.000 euros).
Per garantir l’equilibri territorial, l’Ajuntament s’ha marcat com a condició que les propostes
escollides com a guanyadores afectaran a més d’un nucli de població.

6.

Retorn

Es realitzarà una sessió de presentació pública de les propostes guanyadores així com dels
resultats obtinguts durant tot el procés, que anirà acompanyada d’un procés de difusió a través
dels canals que la Comissió de Coordinació determini.
La Comissió de Coordinació elaborarà un informe d’avaluació del procés que servirà com a
eina de millora de la futura continuïtat del Pressupost Participatiu al municipi. Aquest informe
inclourà:
1. Valoració del procés i identificació dels aspectes positius i de millora
en el seu funcionament
2. Introducció de les modificacions necessàries en el present document.
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CALENDARI DEL PROCÉS
FASE 1: Inici del procés
Disseny general

> novembre – desembre de 2018

Constitució Comissió Coordinació

> desembre de 2018

Sessions de presentació pública:
•
•

L’Hospitalet de l’Infant
Casa de Cultura Blanca d’Anjou
Vandellòs, Ca la Torre

> 17 de desembre de 2018 > 19h
> 17 de desembre de 2018 > 20.30h

FASE 2: Fem propostes
Presentació de propostes

> del 18 de desembre de 2018
al 13 de gener de 2019

FASE 3: Valoració de les propostes
Valoració tècnica i econòmica

> del 17 al 31 de gener de 2019

FASE 4: Explicació de les propostes validades i rebutjades
Sessions de presentació pública:
•

L’Hospitalet de l’Infant
Casa de Cultura Blanca d’Anjou

> 7 de febrer de 2019 > 19h

•

Vandellòs, Ca la Torre

> 7 de febrer de 2019 > 20.30h

FASE 5: Prioritzem les propostes
Procés de votació popular

> del 21 de febrer al 6 de març de 2019
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FASE 5: Tancament i avaluació del procés
Sessions de presentació pública:
•

L’Hospitalet de l’Infant
Casa de Cultura Blanca d’Anjou

> 12 de març de 2019 > 19h

•

Vandellòs, Ca la Torre

> 12 de març de 2019 > 20.30h

