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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
DESCRIPCIÓ
INICI: Abril 2017
OBJECTIU:
Facilitar que la ciutadania pugui decidir en quins projectes es destina una part del pressupost
municipal.
DESCRIPCIÓ:
L’any 2017 es van posar en marxa els primers pressupostos participatius de Vilanova i la Geltrú.
Aquesta és una nova eina de participació ciutadana en la qual la ciutadania pot proposar i
decidir com es destinen 150.000 euros del pressupost municipal.
Els pressupostos participatius es regeixen per un reglament que defineix la metodologia a
seguir: quines persones poden presentar propostes, sobre quins temes, qui pot votar, quin és
el sistema de votació, etc.
Hi ha una primera fase on qualsevol persona pot presentar projectes sobre millora d’espai
públic i equipaments municipals (amb un import màxim de 30.00 euros). Les propostes són
avaluades per una comissió que vetlla perquè compleixin amb el reglament. Posteriorment, hi
ha la fase de votacions on qualsevol persona empadrona a VNG i major de 16 pot votar diversos
projectes fins a un import de 150.000 euros.
L’element més innovador dels Pressupostos participatius de VNG ha estat la posada en marxa
de la plataforma de participació digital participa.vilanova.cat.
http://participa.vilanova.cat
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SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ
Un cop desenvolupades les dues edicions dels Pressupostos participatius s’està treballant en
incorporar diverses millores al procés com per exemple com facilitar el registre d’inscripció a
la web o com incorporar a les persones que no tenen mitjans digitals.

INDICADORS - RESULTATS
RESULTATS 2017
Nombre de propostes presentades: 320
Nombre de persones registrades a la web participa.vilanova: 2.507
Nombre de votants: 1.899
RESULTATS 2018
Nombre de propostes presentades: 138
Nombre de persones registrades a la web participa.vilanova: 3.835
Nombre de votants: 1.911

MÉS INFORMACIÓ
Regidoria de Participació Ciutadana
Tel. 93 814 00 00 ext 2040
Sílvia Ruiz Miracle
participacio@vilanova.cat
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