PRESENTACIÓ
GUIA DELS
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS 2022

AJUNTAMENT DE
VILANOVA DE SEGRIÀ
19 D’ABRIL 2022

Què són els Pressupostos
Participatius?

✓ Una eina de democràcia directa, mitjançant la qual els veïns i veïnes de
Vilanova de Segrià podeu proposar i decidir sobre una part dels recursos
municipals.
✓ Un procés on us involucreu en la governança del municipi presentant
propostes i decidint el destí de 20.000 euros de la partida d’inversions del
pressupost municipal de 2022.
✓ Una promoció de canals per tal que pugeu intervenir de forma activa sobre el
model de municipi que vol
✓ Un instrument que permet conèixer quines són les necessitats del nostre
poble i com les prioritzem

Coneguem primer el
Pressupost municipal 2022
INGRESSOS
Capítol

DESPESES
Import

1, Impostos dierectes

325.000.00

2, Impostos indirectes

20.000,00

3, Taxes

321.730,00

4, transferències corrents

342.560,00

5, Ingressos patrimonials

16.010,00

6, Alienació d’inversions reals

90.000,00

7,Transferències de capitat
8, Actius financers

126.681,00
00,00

9, Passius financers

400.000,00
TOTAL

1.641.981,00

Capítol

Import

1, Personal

422.500,00

2, Béns i serveis

553.981,00

3, Despeses financeres

3.100,00

4, Transferències corrents

18.000,00

5, Fons de contingència
pressupostària

5.000,00

6, Inverions reals

617.600,00

7,Transferències de capital

0.00

8,Actius financers

0,00

9, passitus financers

21.800,00
TOTAL

1.641.981,00

INVERSIONS PREVISTES 2022
1. Subministrament de senyals
2. Actuacions nou magatzem
3. Mobiliari urbà
4. Adequació i millora de l’Ajuntament
5. Renovació comptadors aigua
6. Adequació cementiri municipal
7. Enllumenat públic adequació
8. Parcs i jardins: goteig i guarniments
9. Material consultori
10. Material llar infants (mobiliari, joguines...
11. Material-mobiliari Cooperativa
12. Material informàtic
13. Millora pista poliesportiva
14. Rocòdrom
15. Ruta paisatges de ponent
16. Arranjament camins amb àrids reciclats
17. Aplicacions informàtiques
18. Pressupostos participatius
19. Utensilis brigada
20. Sanejament Clavegueram Av. Catalunya

4.000,00€
11.000,00€
5.000,00€
325.200,00€
1.000,00€
8.300,00€
2.000,00€
3.500,00€
4.000,00€
500,00€
2.500,00€
3.500,00€
325.000,00€
6.200,00€
1.500,00€
26.000,00€
5.000,00€
20.000,00€
8.000,00€
31.719,67€

Quina és la quantitat que
és destina del Pressupost
municipal 2022

20.000 euros de la
partida d’inversions del
pressupost municipal
de 2022.

Fases del procés
participatiu

Com participar?
FASE 2. Fem propostes
Volem fomentar la participació individual. Totes i tots tenim idees de com millorar el
nostre municipi. Tindreu al vostre abast i fins el moment de presentar propostes un
link on ens podeu transmetre QUE MILLORARIU AMB 20.000€
I també es poden presentar propostes conjuntes, grups d’amics, associacions,
entitats... Etc...
Tota la informació la teniu a:
www.vilanovasegria.cat
https://vilanovasegria.eadministracio.cat/info.0

2 de maig al 13 de maig

Com participar?
Criteris que han de seguir les propostes
Les propostes han de seguir els següents criteris:

a) Ser d’interès general, és a dir, que doni resposta a una necessitat d’interès
col·lectiu o comunitari. (Les propostes no poden respondre a interessos
personals o particulars. )
b) Donar resposta a una necessitat concreta, que potenciï i afavoreixi els valors
que l’ajuntament de Vilanova de Segrià promou:
c) Fer referència a àmbits i temes de competència municipal.
d) No contradir els diferents plans municipals aprovats.
e) Ser tècnicament viables
f) Estar dins dels límits econòmics fixats
g) Ser respectuosos amb el marc jurídic i legal existent.
h) No generar costos extres per a pressupostos successius, que no sigui els
habituals de manteniment d’espai públic i equipaments.

Com participar?
Criteris que han de seguir les propostes
Les propostes han de seguir els següents criteris:

a) En cas de serveis, programes i activitats, a més:
- Tenir principi i final, el qual no podrà excedir més enllà de 12 mesos des de
l’inici de l’execució.
- No generar dependència
- No contemplar subvencions a entitats
- No finançar projectes no municipals ja existents
- No respondre a ideologies de caràcter racista, sexista, xenòfob, del
terrorisme, el feixisme o que atemptin contra els drets humans o la dignitat
de la persona o els animals.

Com participar?
De què consta una proposta?

Quí?

1,- Identificació de qui presenta la
proposta

Què?

2,- Títol de la proposta

Per a què?

3,-Objectius o finalitats

On?

4,- Emplaçament

Quant?

5,- Pressupost

Com participar?
Serveis i documents per elaborar les propostes

• A través de la documentació que hi ha a la web:
• Bases de la convocatòria
• Tríptic

• Presentació i guia del procés

• Participant en els tallers per tal de resoldre dubtes.
• Demanant cita prèvia i t’assessorarem.

Procés de validació
FASE 3, Validació de les propostes
La comissió tècnica serà l’encarregada de valorar tècnicament les propostes
presentades que hagin passat la depuració realitzada en relació als criteris presents
a la guia.
Aquesta comissió també calcularà el cost aproximat de cadascuna de les propostes
que s’hagin considerat vàlides tècnicament.
Els resultats de la valoració es publicaran al web municipal i es facilitaran a tots
aquells veïns i veïnes que les hagin presentat.

16 maig – 23 maig

Procés de validació
Resultat de la Validació
TOTAL POPOSTES

NO VALIDES

REPETIDES

PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ

24 de maig

VÀLIDES QUE PASSEN A
VOTACIÓ

Com participar?
Assistint a la sessió de presentació de les propostes

• Durant aquesta sessió es presentarà el llistat de propostes
recollides.
• Es fomentarà l’aparició de consideracions entorn de les
propostes.
• Es debatrà entorn d’aquestes oferint la possibilitat als creadors
que n’exposin els arguments entorn els seus beneficis.

25 de maig

Com participar?
FASE 4, Votant les propostes vàlides
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
Vilanova de Segrià podran votar una única proposta, així com totes les persones que
tinguin la seva activitat/treball al municipi i/o una segona residència.
Les votacions es podran dur a terme a través del VOT ELECTRÒNIC.
PER TAL DE FER-HO ACCESIBLE A TOTHOM FICAREM MITJANS PER EMETRE
EL VOT ELECTRÒNIC.

Del 7 juny – 23 juny

Donem a
conèixer els
resultats
28 de juny

Execució de setembre a
desembre de 2022

PRECS I
PREGUNTES

Moltes gràcies per la
vostra atenció i
participació!
AJUNTAMENT DE
VILANOVA DE SEGRIÀ

