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Pinzellada sobre les normes. 

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.

La primera és l'ambit que és el magatzem de l'Av. Catalunya,

La segona la ponderació del vot. 

Els pressupostos participatius de Vilanova de Segrià estan basats en fomentar la participació  a través de  propostes sobre els

espais i/o temàtiques que s'han acordat.

Aquest any compta amb dues variacions respecte els anys anteriors. 

Com han de ser les propostes?



COM DISSENYEM 
UN NOU ESPAI
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Comencem

Per dissenyar un nou espai cal primer fer un mapa dels espais del poble: 

Espais interiors: 

1.- COOPERATIVA

2.- MAGATZEM COOPERATIVA

3.- ANTIGA LLAR D'INFANTS

4.- LOCAL DE LES DONES

5.- PARC INTERIOR

6.- LLAR DE LA GENT GRAN

.- ESCOLA

.- LLAR D'INFANTS

Espais exteriors: 

7.- BICIPARC

8.- CAMP DE FUTBOL

9.- PARC DE LES CARAGOLINES

10.- PISTA DE PÀDEL

11.- POLIESPORTIU 

12.- POLIESPORTIU SECÀ DEL MELÉ

13.- PATI DE LA TIANA

14.- PARC DEL COSULTORI

15.- ZONA VERDA SAU : CAL·LITENA I APARELLS GENT GRAN

16.- PLAÇA MAJOR

17.- PLAÇA DE LES VILANOVES

18.- PLAÇA DEL CONSULTORI

19.- PLAÇA DE L'ESGLÈSIA

20.- PLAÇA DELS "PALOTS"

Mapa dels espais del poble



Quins són els usos:

Els espais interiors en trets generals són punts de trobada adreçats a determinats

col·lectius que compleixen amb objectius  específics, tret de LA COOPERATIVA I EL

MAGATZEM DE LA COOPERATIVA. 

Espais interiors

Els que ja hi eren, i els que hi ha ara, també són punts de trobada que es regulen

segons la  població a la que van adreçats, i es fa així a través dels elements que s'hi

fiquen. Formen part de l'espai públic de lliure accés però amb quelcom a fer. També

es poden definir els usos, per les activitats que es poden desenvolupar. 

Espais exteriors



Espais interiors

dedicats a col·lectius

local de les

Dones

És un punt de trobada i on

fer activitats adreçades al

col·lectiu de dones que

pertànyen a una associació

Local de la

gent gran

Parc interior

És un punt de trobada i on

fer activitats adreçades al

col·lectiu de persones més

grans del poble i de lliure

accés entre les 17:00 i les

19:00 hores

És un punt de trobada i

lleure per infants de 0 a 12

anys i llurs famílies. 

Breu recorregut



Espais interiors

dedicats a activitats

Antiga llar

d'infants

Actualment cedit a una

associació que fa tasques

de repàs i suport en els

aprenentatges

Sala

Cooperativa

Magatzem

cooperativa

Sala polivalent amb escenari

permanent on es fan actes culturals,

reunions, formació... etc... 

Accés sols quan hi ha activitats o

prèvia petició. 

De forma regular acull: Ioga i teatre

Sala polivalent, sense ús

específic però que permet

tota mena d'activitats

col·lectives. 

De forma regulat acull

spinnig

Breu recorregut



Espais exteriors

esportius

Tots aquests espais volen complir amb objectius de potenciar la vida

saludable i el lleure, però tots.... afavoreixen a través de la diversitat de les

seves propostes ser també un punt de trobada. 

Les edats i els interessos determinen els seus usos. 

Breu recorregut



Espais exteriors de

lleure.

Espais lúdics i de convivència. 

Les places, afavoreixen la convivència entre el veïnatge amb independència de l'edat. 

Els parcs hi ha dos i estan adreçats als més menuts i llurs famílies essent una

proposta de lleure estructurat. 

Breu recorregut



Hem fet un breu recorregut en

el que hem anat construint, i

fiquem a participació la

possibilitat de crear noves

opcions, a través de l'espai que

generin dinàmiques

necessaries o útils.



Així doncs... quina és  la

proposta

Fiquem a la vostra consideració i

decisió aquest espai on estem ara, per

tal que pugueu debatre, analitzar quin

ús pot tenir pel poble, vistos tots els

serveis i espais que en aquest moment

ja és disposen. 

Crear un nou espai



Què caldrà tenir en

compte?

S'ha de poder dur a terme amb 20.000€ que és l'import de la partida d'inversions

que es fica a participació

L'espai no s'arranjarà fora de qüestions com repassar la teulada. 

És presenta tal i com està en aquest moment i existeix un ús que ha de ser

possible que és el poder muntar les carrosses de reis, ja que l'ajuntament no

disposa de cap altre lloc.   

El límit econòmic

Els límits de l'espai



Com ho farem?

PRESENTACIÓ I PLUJA D'IDEES

DEL 24 DE MARÇ AL 13 D' ABRIL

 Avui expliquem les bases per a

participar i com podeu dur a

terme les vostres propostes.

 Demà INICIAREM UNA PLUJA 

 D´IDEES a través d'un

formulari

FEM PROPOSTES

DEL 17  D'ABRIL AL 28 D'ABRIL

Tallers elaboració propostes: 

Els dies 18, 20 i 25 d'abril. 

En aquests tallers us ajudarem

a fer la vostra proposta .

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES

DEL 2 AL 5 DE MAIG

Totes les propostes presentades

han de complir amb les bases i es

fa per part dels tècnics i el

consistori. 

31 DE MAIG DIFUSIÓ DE LES

PROPOSTES

VOTACIONS

DEL 12 DE JUNY AL 26 DE JUNY

VOSALTRES DECIDIU!

Caldrà tenir 16 anys i estar

empadronat o empadronada a

Vilanova de Segrià.

Tenir l'activitat econòmica o

treballar en el municipi. 

FASE 01 FASE 02 FASE 03 FASE 04



GRÀCIES  PEL VOSTRE

TEMPS  I PER LA VOSTRA

PARTICIPACIÓ 

Esperem les vostres propostes!!
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