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BASES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE 

VILALLONGA DEL CAMP 2019  

MOVITACIÓ 

El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el 

qual els ciutadans i les ciutadanes poden proposar i decidir sobre la destinació d’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 les institucions locals i la 

ciutadania, així com generar espais de reflexió col·lectiva entorn les mancances i necessitats del 

municipi. 

Amb aquesta motivació és amb la que l’Ajuntament de Vilallonga del Camp obre els pressupostos 

municipals a la participació de la ciutadania amb el procés de Pressupostos Participatius, amb la 

voluntat que tingui continuïtat en el temps i que acabi convertint-se en un espai de participació 

dels veïns i veïnes en la gestió municipal. 

PARTIDA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019 

L’Ajuntament de Vilallonga del Camp posa a disposició dels veïns i veïnes del municipi 35.000 € 

del pressupost municipal del 2019, per tal que decideixin en què s’inverteixen, prenent així el 

protagonisme d’una part de la gestió municipal. 

CRITERIS 

Cal que les propostes compleixin una sèrie de requisits per tal de poder ser incloses en el procés. 

1. Han de complir amb la normativa vigent, és a dir, ser legals. 

2. Fer referència a competències directes i assumides per l’Ajuntament. 
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3. Amb un cost no superior  a la partida destinada al procés (35.000 €). 

4. Han de ser el més concretes possible per tal que puguin ser valorades. 

5. Viables tècnicament, és a dir, que no existeixin impediments tècnics per a realitzar la 

proposta. 

6. Han de fer referència a inversions i no fer referència a actuacions ja previstes en el 

pressupost municipal de l’any en qüestió. 

Què són inversions? 

o Noves infraestructures: senyalització, adequació de parcs i jardins, creació de 

zones verdes, parcs canins... 

o Renovació d'infraestructures: reposició de mobiliari urbà, remodelació 

d'instal·lacions malmeses o en mal estat, pavimentació de carrers en mal 

estat... 

o Rehabilitació de patrimoni municipal: monuments, edificis, fonts... 

o Inversions en TIC: creació de pàgines web, aplicacions informàtiques, etc. 

Què no són inversions? 

o Despeses de contractació de personal 

o Subvencions o ajuts 

o Concessions de beques 

o Subministrament d'electricitat o aigua 

7. Han de ser sostenibles, és a dir, que no comprometin les necessitats i les possibilitats 

futures i que el seu manteniment futur sigui assumible. 

8. Inclusives, que no plantegin accions d’exclusió social. 

9. 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. 
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ORGANS REPRESENTATIUS 

 Comissió política 

L’equip de govern serà l’encarregat de definir i validar les bases del procés, és a dir aquest 

document, i de compartir-lo amb la resta de consistori. 

 Comissió de coordinació 

Es crearà una comissió de coordinació que s’encarregarà de definir i validar des del disseny 

inicial fins a cadascuna de les fases del procés. 

Aquesta comissió estarà formada per representants polítics i tècnics de l’Ajuntament i per 

representants de l’equip tècnic de l’empresa contractada per a donar suport al procés. 

La seva funció principal serà, doncs, el seguiment operatiu del procés, intervenint en la seva 

definició, organització i dinamització. 

 Comissió tècnica 

També es crearà una comissió tècnica amb personal de diferents departaments municipals, que 

serà l’encarregada de realitzar la validació de les propostes recollides. 

FASES DEL PROCÉS 

 Inici i difusió inicial 

Es durà a terme una campanya de comunicació amb l’objectiu de fer arribar el procés al conjunt 

de la ciutadania, facilitant-ne la seva comprensió i motivant la seva participació en el procés. 

També es duran a terme reunions de presentació del procés, una amb representants de les 

entitats del municipi i dels grups polítics amb presència al consistori i, una segona, oberta a tota 

la ciutadania durant la qual es facilitarà també l’elaboració de propostes conjuntes per incorporar 

al procés. 
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 Elaboració i presentació de propostes ciutadanes 

En aquesta fase és quan la ciutadania de Vilallonga del Camp té la possibilitat de fer propostes 

per incorporar als Pressupostos Participatius. 

Les propostes es podran realitzar a través dels següents canals: 

• Durant la sessió de presentació prevista el 15 de juny, elaboració de propostes 

conjuntes, esmentada en l’anterior apartat, que serà una bona oportunitat per tal que 

tothom qui vulgui pugui aprendre a fer propostes i pugui elaborar-ne conjuntament amb 

altres veïns i veïnes. 

• A través del formulari en paper que es farà arribar a totes les llars i que es podrà 

retornar a les oficines municipals durant el període determinat. Es recomana que les 

propostes presentades individualment es puguin parlar entre els diferents membres de 

la llar per tal de decidir quines poden ser més necessàries o idònies des dels diferents 

punts de vista. També estaran disponibles a les oficines municipals. 

• A través del formulari online disponible al web municipal. 

Cada veí i veïna podrà presentar un màxim de 2 propostes, redactades de forma clara i concreta 

i indicant la ubicació per tal que sigui possible la seva valoració posterior. 

Un cop finalitzat el període de presentació de propostes, la comissió de coordinació farà una 

depuració del llistat per tal d’identificar les repetides i aquelles que requereixin d’aclariments per 

part de les persones proposants. En aquests casos, es contactarà amb aquestes persones per 

tal d’aclarir els possibles dubtes i poder així millorar les propostes. 

El llistat de propostes, sense les dades personals dels proposants, es publicarà al web municipal 

i s’enviarà a través de correu electrònic a totes les persones que hagin participat en la seva 

elaboració. 

 Valoració tècnica de les propostes 

La comissió tècnica serà l’encarregada de valorar les propostes presentades que hagin passat 

la depuració realitzada en la fase anterior, mitjançant un llistat anònim de les mateixes, sense les 

dades personals dels proposants. 

Aquesta comissió també calcularà el cost aproximat de cadascuna de les propostes que s’hagin 

considerat vàlides tècnicament. 
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Els resultats de la valoració es publicaran al web municipal i es facilitaran a tots aquells veïns i 

veïnes que les hagin presentat. 

 Votació popular 

Les propostes que la comissió tècnica hagi valorat com a vàlides passaran a la fase de votació, 

durant la qual tots els veïns i veïnes de 16 anys o més empadronats a Vilallonga del Camp hauran 

de votar un total de 3 propostes. Les butlletes que només tinguin 1 proposta marcada o més de 

2, es consideraran nul·les. 

Es recomana que a l’hora d’escollir les propostes a votar es tinguin en compte les necessitats 

que té el municipi i aquelles que poden aportar un benefici més global per a tota la ciutadania. 

Les votacions es podran dur a terme a través dels següents canals: 

• Mitjançant la butlleta de votació, que es facilitarà a totes les llars, a les oficines 

municipals presentant el DNI o el NIE. 

• Mitjançant la web de pressupostos participatius, on es podrà votar online. 

Les propostes finals es seleccionaran en base als vots obtinguts i als límits establerts, fent les 

combinacions necessàries per tal d’arribar a la partida determinada per al procés de 35.000 €. 

Així doncs, s’escolliran aquelles propostes, la suma de les quals sigui la més propera al límit 

econòmic del procés, 35.000 €, sempre tenint en compte els vots obtinguts. 

 Retorn i tancament 

Un cop realitzat l’escrutini, es realitzarà una sessió de presentació pública dels resultats de les 

votacions, així com sobre la participació en el procés. 

Finalment, es facilitarà la possibilitat de que qui ho desitgi pugui valorar com s’ha desenvolupat 

el procés de Pressupostos Participatius per tal de tenir-ho en compte per a futures edicions. 

Aquesta valoració ciutadana s’afegirà a la valoració que en facin la comissió de coordinació i la 

comissió tècnica. 
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CALENDARI  

Fase 1: Inici 

Difusió inicial      Maig 2018 

Sessió de presentació i elaboració de propostes Juny 2018 

Presentació de propostes individuals   Juny 2018 

Fase 2: Validació de les propostes    Juliol i agost 2018 

Fase 3: Votació popular     Octubre 2018 

Fase 4: Retorn i tancament     Octubre – novembre 2018 


