
REGLAMENT DELS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsa els primers pressupostos participatius per tal 
que els ciutadans i ciutadanes puguin proposar i decidir en què invertir 150.000 euros del 
pressupost municipal 2017.

• Relacionades amb l’espai públic i/o la millora dels equipaments municipals. 
• Presentades per persones i/o entitats vinculades a la ciutat (no cal estar 

empadronat o empadronada). 
• De competència municipal. 
• Concretes i que donin resposta a una necessitat determinada.
• Que compleixin la normativa vigent.
• Relacionades amb un interès general (no respondre a interessos personals)
• Viables tècnicament.
• Que no superin els 30.000 euros.
• Que no comprometin el pressupost d’altres anys.
• 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.

• Una Comissió tècnica formada per treballadors/es municipals serà la 
responsable de valorar les propostes i realitzar els informes corresponents.  

• Si una proposta sobrepassa el pressupost màxim de 30.000 euros es valorarà 
conjuntament amb els promotors/es si es pot reduir l’actuació.

• Davant de dues propostes similars, els serveis tècnics municipals valoraran 
conjuntament amb els promotors/es si es poden unificar.

• 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 de 

150.000 euros.
• El sistema de votació serà a través de la web participa.vilanova.cat i es podrà 

fer també a la Xarxa de Centres Cívics, a l’OAC, al Casal Municipal de Gent 
Gran i a l’Oficina Jove. 

QUIN TIPUS DE PROPOSTES ES PODEN PRESENTAR?

COM ES VALORARAN LES PROPOSTES?

COM ES FARAN LES VOTACIONS?


