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1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
Enguany, l’Ajuntament de Vilafant inicia els Pressupostos Participatius, un procés participatiu
vinculat al pressupost municipal mitjançant el qual la ciutadania proposarà i decidirà a què van
destinats una part dels recursos públics. Amb el Pressupost Participatiu es vol promoure la
implicació de la ciutadania en els afers públics i afavorir la inclusió i la cohesió social.
L’Ajuntament fa una aposta per la transparència, la participació i la col·laboració entre el
consistori i la ciutadania.
Per tal dur a terme aquesta iniciativa i maximitzar el seu impacte en la societat vilafantenca, des
de l’ajuntament s’ha establert una col·laboració amb les empreses Milgrams i Idees. Establint
els següents àmbits d’actuació per cadascun dels implicats
- Concepció del Pressupostos Participatius Vilafant 2018, calendari, objectius i protocol
procedimental, a càrrec de l’empresa Idees.
- Planificació i elaboració de la comunicació, organització d’esdeveniments i seguiment
mediàtic, digital i social de la campanya, juntament amb la creació de la comissió tècnica
i la comissió de seguiment (desgranades a continuació), tasques assumides per
l’Ajuntament de Vilafant.
- Creació del subdomini web, el seu manteniment, actualització de dades, Milgrams.
Amb els Pressupostos Participatius els ajuntaments fan partícips els veïns i veïnes del
desenvolupament del municipi, proposant que decideixin on invertir una part del pressupost
municipal. Ara bé, els pressupostos participatius van més enllà de decidir on invertir una part del
pressupost municipal sinó que parlen de nous espais de participació, d’aprofundiment democràtic
a la vida local; de la participació ciutadana en els assumptes públics.
Què aporten?

-

Generen major transparència i eficiència en la gestió municipal ja que la ciutadania
decideix en què gastar els seus impostos.
Comporten una major comunicació entre l’administració i la ciutadania
Fomenten la solidaritat i la construcció de propostes col·lectives ja que tots els veïns
poden conèixer i dialogar sobre els problemes i les demandes de la resta de persones i
acabar prioritzant les que consideren més beneficioses per l’interès col·lectiu.

-

-

Dissenyar un model de Pressupostos Participatius propi de Vilafant que tingués en
compte la seva realitat, el seu territori, l’experiència participativa anterior, el teixit associatiu,
la disponibilitat pressupostària, la voluntat política d’obertura del procés, etc.
Redactar una Guia dels Pressupostos Participatius que definís el model, metodologia i
pla de treball.
Iniciar una prova pilot de Pressupostos Participatius al municipi.

Objectius dels Pressupostos Participatius
-

Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos
públics
Garantir una participació inclusiva, obrint diversos canals que permetin la participació de
tota la ciutadania
Generar major transparència i eficiència en la gestió municipal
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-

Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar les
actuacions
Ajustar la despesa municipal a les necessitats i prioritats de la ciutadania

2. METODOLOGIA I PLA DE TREBALL
Per a l’elaboració dels Pressupostos Participatius de Vilafant s’ha utilitzat una metodologia
participativa des del seu inici. Es combinen diversos mecanismes i eines participatives
adaptades als objectius de cada fase de treball.
La metodologia contempla tres moments:
- Presentació de propostes per part de la ciutadania
- Debat i priorització col·lectiva
- Votació
La seva primera edició ha constat de set fases de treball que s’expliquen a continuació:

Fase 1. Disseny i redacció de la Guia metodològica (Gener 2018)
En la primera fase del projecte es va treballar intensament per fer un bon disseny dels
Pressupostos Participatius adaptat a la realitat del municipi que tingués en compte les
característiques territorials de Vilafant, la seva experiència participativa, l’aportació
pressupostària, entre altres elements.

Reunió de treball inicial (01/2018) amb l’Alcaldessa, el Regidor d’Hisenda i el Secretari per
identificar els objectius del projecte, dissenyar el marc metodològic, definir els membres de
la Comissió de Seguiment, iniciar la imatge i el pla de comunicació del procés participatiu.

-

Sessió de formació amb l’equip de govern i els regidors/es dels grups polítics amb
representació al Ple Municipal. (10/01/2018). L’objectiu d’aquesta sessió va ser explicar què
són els Pressupostos Participatius i exposar el model de Vilafant. Consultar el material per a
la formació a l’Annex 1. Material formació.

-

Disseny de la imatge. A les reunions inicials es va dissenyar la imatge dels Pressupostos
Participatius de Vilafant i d’un primer tríptic (Veure Annex 2. Imatge i web).

-

Disseny de la web. En aquesta fase es va dissenyar la web dels Pressupostos Participatius.
El disseny es va fer conjuntament amb l’empresa Milgrams (responsable de la plataforma
tecnològica que permet participar en les diferents fases de manera online),
https://participa.vilafant.com/

-

Redacció de la Guia dels Pressupostos Participatius. La Guia contempla les idees marc
del projecte i defineix el pla de treball. Es va aprovar per Ple Municipal el 10 de gener de
2018 i es pot consultar íntegrament a l’Annex 3. Guia dels Pressupostos Participatius.
4
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En aquesta fase es va treballar a nivell tècnic per escriure una proposta de Guia dels
Pressupostos Participatius de Vilafant. Paral·lelament es van celebrar reunions de treball
(presencials i virtuals via correu electrònic) amb els responsables polítics del projecte així com
amb l’empresa responsable de la plataforma tecnològica que permetria el desenvolupament del
procés offline. A continuació es detallen les diferents accions realitzades en aquesta fase:
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-

Definició del pla de comunicació. Es va incorporar el responsable de comunicació de
l’Ajuntament que a partir d’aquest moment va ser el coordinador del projecte a nivell de
l’Ajuntament i l’interlocutor de l’empresa externa. Es van definir les accions comunicatives
amb l’objectiu de: (1) Mobilitzar els veïns i veïnes del municipi perquè participin i facin
propostes en els diferents canals de participació dissenyats; (2) Informar del calendari i dels
diferents espais de participació dissenyats. Consultar Pla de comunicació a l’annex 4.

-

Constitució de la Comissió de Seguiment (15/01/2018). Abans de presentar públicament
els Pressupostos Participatius, es va constituir la Comissió de Seguiment. Està formada per
l’Alcaldessa, el regidor d’hisenda, un representant de cada grup polític municipal, un
representant de cada àmbit d’entitats (socioculturals, educatives, esportives), un
representant dels tres nuclis veïnals (Nucli antic, Les Forques, Camp dels
Enginyers/Arengada), un representant dels joves (a proposta de l’IES de Vilafant) i un
representant de la gent gran.

Fase 2. Presentació i recollida de propostes (1 de febrer a 1 de març)
La segona fase dels Pressupostos Participatius va consistir en la presentació de propostes.
Aquesta fase es va iniciar amb una reunió oberta a la ciutadania que es va celebrar el dijous 1
de febrer al vespre al casal de la gent gran.

Comunicació i suport: Es va comunicar via xarxes socials, ràdio municipal de Vilafant i altres
vies de comunicació municipal. Es va oferir l’opció a joves i gent gran de poder explicar el projecte
i donar suport a l’entrada de propostes.
Durant el mes de febrer es va distribuir un tríptic informatiu a totes les llars amb informació
sobre els Pressupostos Participatius i amb una butlleta per poder escriure la proposta i dipositarla a diferents equipaments municipals.
La proposta es podia presentar a través de dues vies:
Plataforma web
Omplint una butlleta i dipositant-la a les urnes ubicades a dependències municipals
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En aquesta reunió es va obrir un
debat sobre algunes necessitats
del poble i si aquestes es podrien
resoldre a través dels Pressupostos
Participatius. Es va explicar la
importància
d’entrar
propostes
online ja que a mesura que es
publiquen a la plataforma es poden
llegir i per tant es poden conèixer
quines idees i actuacions proposen
els veïns i veïnes.
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L’objectiu de la reunió era explicar els Pressupostos Participatius i especialment incidir en
l’entrada de propostes: on es poden entrar les propostes (on-line i off-line) i com han de ser les
propostes (inversió, de competència municipal, no superar els 80.000 euros, etc).
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Qui pot fer propostes?
Totes les persones que viuen o treballen a Vilafant. No importa l’edat o la nacionalitat. Pots
presentar-la de forma individual, en grup, amb la teva família, amb els teus amics, amb la teva
entitat, etc.
Què es pot proposar?
Qualsevol proposta d’inversió que suposi una millora per a l’espai urbà, sempre que compleixi
les condicions següents:
1. Ser considerada una inversió, amb principi i amb final.
2. Donar resposta a una necessitat o problemàtica específica.
3. Ser projectes concrets, valorables econòmicament i viables tècnicament.
4. Fer referència a temes de competència municipal i respectar el marc jurídic i legal existent.
5. No contradir els plans municipals aprovats.
6. No superar els 80.000 euros assignats.

Fase 3. Validació tècnica, debat i priorització de les propostes (2 al 23 de març)
Les propostes presentades es van classificar en àmbits temàtics i es van analitzar a la Comissió
Tècnica que es va reunir per filtrar, validar i organitzar les propostes per temàtiques. La Comissió
Tècnica està formada per l’arquitecte municipal, el Secretari de l’Ajuntament, tècnic de
comunicació i tècnica de l’empresa externa.
El primer filtre de les propostes es va fer tenint en compte que la proposta es pogués avaluar
econòmicament i que no superés el límit pressupostari establert; que no existissin impediments
tècnics per desenvolupar el projecte; que s’ajustés a la normativa vigent; que fos competència
municipal. Més informació de la validació tècnica a l’Annex 5.

En aquest Taller Participatiu es
van presentar totes les propostes i es va fer una dinàmica de grups amb l’objectiu de seleccionar
les 10 propostes més prioritàries que es portarien a la fase de valoració tècnica i econòmica.
L’objectiu era consensuar les propostes de manera col·lectiva tenint en compte que aquestes
tinguessin una visió de municipi i equilibri territorial, i cobrissin el màxim nombre de necessitats.
El taller participatiu es va celebrar el dijous 22 de març de 19h a 20.30h. Van assistir 13 veïns i
veïnes de Vilafant, 10 com a representants d’entitats i 3 persones a títol individual. També van
assistir com a oients l’Alcaldessa de Vilafant, la regidora de Benestar Social, Salut i Ensenyament
i el regidor de Via Pública i Festes Populars.
Els resultats del taller es poden consultar a l’Annex 7 d’aquest document.
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Les propostes analitzades i
validades per la Comissió
Tècnica, es van debatre i
prioritzar en un Taller Participatiu.
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La selecció de les propostes es
va presentar a la Comissió de
Seguiment del procés el dijous
15 de març (annex 6).
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Fase 4. Valoració tècnica i econòmica (Abril-Maig 2018)
Els projectes prioritzats per la ciutadania s’han traslladat a la Comissió Tècnica que haurà
d’emetre els informes econòmics i de viabilitat tècnica i jurídica de cada projecte.

Fase 5. Votació (de l’1 al 15 de juny)
La darrera fase és la votació de les propostes. S’obrirà el període de votació de les propostes,
en què podran participar totes les persones a partir de 16 anys empadronades al municipi. Cada
ciutadà podrà votar un màxim de 3 projectes presentats.
L’Ajuntament de Vilafant aposta per la innovació i les noves tecnologies i per això es
combinarà la votació online amb la votació presencial (amb diferents punts de votació) per
arribar al màxim nombre de població. Es podrà votar des de qualsevol dispositiu mòbil.
Comunicació. Està previst dissenyar un díptic informatiu on s’expliquin les propostes a votar i el
procediment de votació. Es farà una distribució dels díptics a totes les llars i als equipaments
municipals.
7
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La Comissió Tècnica presentarà a la Comissió de Seguiment les propostes seleccionades per
anar a votació. La Comissió de Seguiment validarà i aprovarà, si s’escau, la relació de propostes
definitives (amb l’import econòmic assignat) que passaran a la fase de votació. Es farà una
presentació pública per explicar les propostes seleccionades que es portaran a votació.
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Aquests informes s’exposaran a la plana web de l’Ajuntament i es farà una sessió de retorn oberta
a la ciutadania conjuntament amb la comissió de seguiment.
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Projectes guanyadors. El govern municipal es compromet a executar els projectes guanyadors
d’acord a la partida d’inversions del Pressupost Participatiu del 2018-2019, sempre i quan no
superin l’import previst en els Pressupostos Participatius.
S’executarà la proposta que hagi tingut major puntuació i les que es puguin econòmicament
seguint l’ordre de puntuació fins a assolir l’import previst dels pressupostos participatius. La resta
quedaran excloses del pressupost.

Fase 6. Retorn i seguiment
Al finalitzar el període de votació, es convocarà la Comissió de Seguiment per presentar el
resultat de la votació i de les diferents fases del procés.
Els Pressupostos Participatius de Vilafant es caracteritzen per la transparència (tota la
documentació està penjada a la web) i pel retorn continu i integral dels resultats. Està previst
fer una reunió oberta per explicar els resultats de les votacions i el desenvolupament del procés
participatiu.
En aquest sentit, caldrà pensar en estratègies per donar visibilitat als projectes finançats per
Pressupostos Participatius, ja sigui col·locant una placa en els projectes ja executats o cercant
altres mecanismes comunicatius.
El seguiment de l’execució dels projectes per part de la comissió és un dels elements
essencials del projecte, entenem que és imprescindible avaluar el disseny, licitació i execució
dels projectes per tal de donar validesa i credibilitat a tot el procés.

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria
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En aquesta fase es redactarà una memòria i una avaluació del procés.
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3. EL MODEL DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE VILAFANT
Debat sobre una part del capítol d’inversions
L’Ajuntament preveu reservar una partida de 40.000 € del capítol d’inversions dels pressupostos
municipals 2018 i 40.000 € del capítol d’inversions dels pressupostos municipals 2019. Per tant,
en el procés participatiu actual es proposarà, debatrà i es decidirà sobre en què invertir 80.000€.
Els projectes presentats poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. Una
inversió és allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i que la seva duració prevista és superior
a un any. Els projectes a presentar per tant poden significar la construcció, adequació o reforma
d’equipaments municipals, espais o infraestructures urbanes “durables”.

Els òrgans del procés participatiu

Comissió tècnica. És l’encarregada d’avaluar la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica dels
projectes presentats per la ciutadania a partir dels criteris definits. Aquesta comissió
redactarà els informes tècnics i econòmics dels projectes seleccionats per a la votació. La
comissió tècnica estarà formada per: Secretari-Interventor, arquitecte municipal i tècnic de
comunicació. Segons les propostes que es traslladin a valoració, es podrà incorporar
tècnics/ques d’altres àrees de l’ajuntament.

-

Comissió de Seguiment. Té com a objectiu fer el seguiment del procés participatiu i
controlar l’execució, per part de l’Ajuntament de Vilafant, dels projectes seleccionats per la
ciutadania. Està formada per l’Alcaldessa, el regidor d’hisenda, un representant de cada grup
polític municipal, un representant de cada àmbit d’entitats (socioculturals, educatives,
esportives), un representant dels tres nuclis veïnals (Nucli antic, Les Forques, Camp dels
Enginyers/Arengada), un representant dels joves (a proposta de l’IES de Vilafant) i un
representant de la gent gran. Els representants dels tres nuclis veïnals s’escolliran entre els
mateixos veïns i veïnes a la reunió oberta de presentació dels Pressupostos Participatius.

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria
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Per a l’organització i seguiment del procés i dels projectes que es desprenguin del Pressupost
Participatiu, es preveuen els següents òrgans:

num Anotació: 1-2018-008626-2, Data d'entrada: 02/05/2018 13:22:00, Núm. exp
Classificació: X020200, Any expedient: 2018, num Anotació: 1-2018-008626-2, D

Pressupostos Participatius de Vilafant 2018. Memòria valorada.

4. PRIMERS RESULTATS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
S’han recollit 56 propostes. El 79% d’aquestes (44
butlletes) es van entrar online, mentre que només
el 19% ho va fer mitjançant butlleta.
La Comissió Tècnica va validar 29 propostes que
estan pendents de ser debatudes i prioritzades en
una reunió oberta amb la ciutadania.
Les propostes es van presentar a la Comissió de
Seguiment i es van classificar per àmbits temàtics
per facilitar-ne la lectura. Els àmbits definits van
ser: 1. Mobiliat i accessibilitat; 2. Espais verds i
parcs infantils; 3. Equipaments; 4.
Acondicionament de l’espai públic.

56 propostes recollides
29 favorables
27 no favorables

Propostes no favorables
• 8 no són inversió
• 9 superen els 80.000 euros
• 2 no són competència municipal
• 6 ja previstes en pressupost 2018
• 2 no viables tècnicament

A continuació es presenten les 10 propostes prioritzades per la ciutadania:

-

-

Carril passeig i bici que uneixi Vilafant i Santa Llogaia
Reasfaltar el carrer de l'Orient
Arranjar del carrer de Sant Cebrià
Nou aparcament a l’Ajuntament
Vilafantcleta: Xarxa pública de bicicletes
Reforma del Parc de l'Era
Elements de gimnàstica al parc del nucli antic
Pista poliesportiva de sorra al costat del nou pavelló
Millora dels equips de Ràdio Vilafant
Equipar el nou Espai Jove

Vilafant (Alt Empordà), 26 d’abril del 2018

Francesc Jiménez Martín

Žygimantas Valiuška

Tècnic Serveis a les Persones
Datat i signat electrònicament

Auxiliar Tècnic de Comunicació
Serveis a les Persones
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7. ANNEX 3. GUIA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE VILAFANT
Preàmbul
L’Ajuntament de Vilafant inicia els Pressupostos Participatius, un procés participatiu innovador,
vinculat al pressupost municipal mitjançant el qual la ciutadania proposarà i decidirà a què van
destinats una part dels recursos públics.
Amb el Pressupost Participatiu es vol promoure la implicació de la ciutadania en els afers públics
i afavorir la inclusió i la cohesió social. L’Ajuntament fa una aposta per la transparència, la
participació i la col·laboració entre el consistori i la ciutadania.
Els principals objectius dels Pressupostos Participatius són:
- Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics
- Garantir una participació inclusiva, obrint diversos canals que permetin la participació de tota
la ciutadania.
- Generar major transparència i eficiència en la gestió municipal
- Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar les
actuacions.
- Ajustar la despesa municipal a les necessitats i prioritats de la ciutadania

Objecte de la Guia
L’objectiu d’aquesta guia és regular el procediment que cal seguir per portar a terme el
Pressupost Participatiu de Vilafant. És un document obert, revisable anualment depenent dels
encerts i dels errors del Pressupost Participatiu anterior.
Aquesta Guia tindrà vigència des de la seva aprovació per Ple Municipal i fins a l’aprovació de la
següent Guia de Pressupostos Participatius.

Projectes

Els projectes presentats poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. Una
inversió és allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i que la seva duració prevista és superior
a un any. Els projectes a presentar per tant poden significar la construcció, adequació o reforma
d’equipaments municipals, espais o infraestructures urbanes “durables”.
Per tant, es consideren inversions:
- La creació de noves infraestructures o reposició de les existents (urbanització, mobiliari urbà,
enllumenat, parcs, jardins i zones verdes, adequació de solars, fonts, remodelació de voreres
o asfaltat, senyalística vial …).
- La compra, construcció o reforma d’edificis i equipaments de titularitat municipal (escoles,
centres cívics, instal·lacions esportives, biblioteques …).
- L'adquisició o reposició de vehicles.
- L'adquisició d'aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual.
En canvi, no es consideren inversions:
21

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

L’Ajuntament preveu reservar una partida de 40.000 euros del capítol d’inversions dels
pressupostos municipals 2018 i 40.000 euros del capítol d’inversions dels pressupostos
municipals 2019. Per tant, en el procés participatiu actual es proposarà, debatrà i es decidirà
sobre en què invertir 80.000 euros

Codi per a validació :WMGKA-9G3FX-BBOS9
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador
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Dotació pressupostària
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-

-

Les despeses per a la contractació de personal.
La prestació de serveis o realització d'activitats per part d'entitats sense ànim de lucre,
empreses, cooperatives o autònoms. Entre d'altres, per exemple, l'organització
d’esdeveniments (festes populars, jornades, fires, debats,...), les campanyes educatives o
de sensibilització, les exposicions i intervencions urbanes artístiques o socials efímeres, les
enquestes o estudis, o la dinamització de teixit associatiu, veïnal, educatiu, esportiu…
El manteniment d'infraestructures i equipaments.
La concessió de subvencions, ajuts o altres tipus d’assistència econòmica.
La reforma d’espais o equipaments que no siguin de titularitat municipal.

Criteris de les propostes
Les propostes presentades per la ciutadania han de complir amb les següents condicions:
-

Ser considerada una inversió, amb principi i amb final.
Donar resposta a una necessitat o problemàtica específica.
Ser projectes concrets, valorables econòmicament i viables tècnicament.
Fer referència a temes de competència municipal i respectar el marc jurídic i legal existent.
No contradir els plans municipals aprovats.
No superar la quantitat econòmica assignada.

Òrgans del procés
Per a l’organització i seguiment del procés i dels projectes que es desprenguin del Pressupost
Participatiu, es preveuen els següents òrgans:
Comissió tècnica

La comissió tècnica estarà formada per: Secretari-Interventor, arquitecte municipal i tècnic de
comunicació. Segons les propostes que es traslladin a valoració, es podrà incorporar
tècnics/ques d’altres àrees de l’ajuntament.

Té com a objectiu fer el seguiment del procés participatiu i controlar l’execució, per part de
l’Ajuntament de Vilafant, dels projectes seleccionats per la ciutadania.
Està formada per l’Alcaldessa, el regidor d’hisenda, un representant de cada grup polític
municipal, un representant de cada àmbit d’entitats (socioculturals, educatives, esportives), un
representant dels tres nuclis veïnals (Nucli antic, Les Forques, Camp dels Enginyers/Arengada),
un representant dels joves (a proposta de l’IES de Vilafant) i un representant de la gent gran.
Els representants dels tres nuclis veïnals s’escolliran entre els mateixos veïns i veïnes a la reunió
oberta de presentació dels Pressupostos Participatius.
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Comissió de Seguiment
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És l’encarregada d’avaluar la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica dels projectes presentats per
la ciutadania a partir dels criteris definits. Aquesta comissió redactarà els informes tècnics i
econòmics dels projectes seleccionats per a la votació.
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Estructura del procés
El Pressupost Participatiu s’estructura en tres grans moments:
1. Presentació de propostes per part de la ciutadania
2. Debat i priorització de les propostes de manera col·lectiva
3. Votació de les propostes per part de la ciutadania
Es desenvolupa en les següents fases:
- Fase 1. Disseny dels Pressupostos Participatius
- Fase 2. Presentació de propostes
- Fase 3. Validació tècnica i priorització de les propostes
- Fase 4. Informes tècnics i econòmics de les propostes
- Fase 5. Votació
- Fase 6. Avaluació dels resultats
- Fase 7. Execució de les propostes i seguiment

Desenvolupament del procés
Fase 1. Disseny dels Pressupostos Participatius
Abans d’iniciar el procés de Pressupostos Participatius, el Ple Municipal aprovarà la Guia dels
Pressupostos Participatius de Vilafant que es presentarà a la Comissió de Seguiment, amb
l’objectiu de desenvolupar amb totes les garanties el procés participatiu.
El procés participatiu per als Pressupostos Participatius de Vilafant ha d’anar acompanyat d’una
campanya de comunicació amb l’objectiu de fomentar la dinamització i la mobilització de la
ciutadania i informar del calendari i dels diferents espais de participació. Una bona planificació
de les accions de comunicació és imprescindible per garantir l’èxit del procés participatiu. Es
dissenyarà una imatge i un eslògan per a les accions comunicatives del procés participatiu.

Fase 2. Presentació de propostes
En aquesta fase es desenvolupa el període de recollida de propostes de la ciutadania que
tindrà una durada mínima de dues setmanes.
Qui pot presentar una proposta?
Podran presentar proposta les persones que viuen o treballen a Vilafant, sense límit d’edat. Les
propostes es poden presentar de forma individual, en grup, amb una associació o col·lectiu, grup
classe, família, etc.
Com es pot presentar una proposta?
Les propostes es podran presentar en dos formats:
- En un formulari disponible en paper que es podrà dipositar a urnes que es trobaran a diferents
equipaments del municipi
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A l’annex 2 d’aquesta Guia es poden consultar les accions comunicatives concretes que es
desenvoluparan en cada fase del Pressupost Participatiu.
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En aquesta fase es presenta públicament el procés de Pressupostos Participatius i s’inicia la
campanya informativa per explicar els seus objectius i els espais de participació que s’obriran.
La campanya informativa inclou: presentació a la Comissió de Seguiment, reunions
informatives al municipi, díptic, cartells, anuncis i un espai web. Es farà una difusió específica a
les entitats del municipi.
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-

A través de la plana web: https://participa.vilafant.com/. En aquest cas les propostes es
publiquen directament a la pàgina web i són visibles a l’instant. El fet d’estar publicades a la
web permet veure la similitud entre propostes.

Amb l’objectiu de facilitar l’entrada de propostes, s’habilitarà un ordinador a l’Ajuntament i
s’organitzaran dues sessions d’acompanyament i assistència tècnica per a la presentació de
propostes.
Al final d’aquesta fase, les propostes presentades en format paper s’entraran a la plana web per
tal de visibilitzar-les.
Les propostes hauran de tenir la següent informació:
- Nom de la persona, entitat o grup
- Adreça de correu electrònic o telèfon
- Títol de la proposta
- Necessitat que es vol resoldre
- Descripció de l’actuació a realitzar
- Annexes on adjuntar fotografies, dibuixos, plànols o vídeos que millorin l’explicació.
Fase 3. Validació tècnica i priorització de les propostes
En aquesta fase, es desenvolupen dues accions, una primera validació tècnica de les propostes
i un debat ciutadà i priorització de les propostes.
-

D’una banda es farà una primera validació tècnica de totes les propostes presentades,
observant que compleixin amb els criteris establerts. Si hi ha propostes repetides o molt
similars s’unificaran en una de sola, la qual cosa s’informarà a les persones proposants.
S’agruparan les propostes en àmbits temàtics per facilitar la valoració i debat posterior. Els
àmbits temàtics poden ser: Mobilitat i seguretat vial, equipaments municipals, espais verds i
paisatge urbà, espais d’oci i lleure, infraestructures)

Una vegada organitzades les propostes de la ciutadania en temàtiques, es desenvoluparà
una Jornada Participativa per presentar, debatre, re-elaborar i prioritzar les de manera
consensuada entre tots els participants. Es prioritzaran un màxim de 10 propostes que es
portaran a la fase de valoració tècnica.
L’objectiu és consensuar propostes de manera col·lectiva tenint en compte que aquestes:
o Tinguin visió de municipi i equilibri territorial
o Cobreixin màxim nombre de necessitats
o Siguin inclusives i beneficiïn a col·lectius diversos
o Siguin sostenibles ambientalment i socialment.
o Tinguin en compte l’equitat de gènere.
Al finalitzar aquesta fase, es publicarà el llistat de les propostes seleccionades a la plana
web, s’informarà a la Comissió de Seguiment i es farà el traspàs a la Comissió Tècnica.

Fase 4. Informes tècnics i econòmics de les propostes
En aquesta fase, les propostes seran valorades pels serveis tècnics corresponents que emetran
un breu informe tècnic i un pressupost per a cada projecte. D’aquesta manera transformaran
les propostes que compleixin els requisits en projectes.
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Aquesta valoració la farà la Comissió Tècnica. A la plana web es publicarà un informe amb
les propostes viables i no viables.
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En paral·lel, s’elaborarà el material comunicatiu que permetrà donar a conèixer els projectes
per a la votació final.
Les tasques realitzades, el material comunicatiu i els projectes que passaran a la fase de votació,
es presentaran a la Comissió de Seguiment.
Fase 5. Votació
Aquesta fase consisteix d’una banda en la presentació pública dels projectes finalistes i
d’altra banda en la votació dels projectes per part de la ciutadania.
Unes setmanes prèvies a la votació, es difondran els projectes i es farà una sessió de
presentació a la ciutadania on les persones/grups/entitats responsables dels projectes en faran
una exposició amb el suport dels Serveis Tècnics municipals. L’objectiu d’aquesta sessió serà
donar a conèixer els projectes a la ciutadania i donar arguments a la votació.
S’obrirà un període de votació que tindrà una durada de quinze dies.
Qui pot votar?
Té dret a votar tota la ciutadania des dels 16 anys empadronada a Vilafant.
Com es podran votar els projectes?
- Es podrà votar online (www.vilafant.participa.cat) aportant DNI o passaport i presencialment
a través d’una butlleta que es distribuirà a totes les llars de Vilafant. Les butlletes es podran
dipositar a urnes distribuïdes a diferents equipaments del municipi.
- Només es podrà votar una vegada. Si es vota online i mitjançant butlleta, només valdrà el
vot online. La plataforma web detectarà si es vol votar més d’una vegada.
- Per facilitar la votació online, s’habilitarà un punt informàtic a l’Ajuntament i un estand
itinerant.
- La informació sobre els dies, horaris i ubicació de les urnes de votacions s’ha de publicar,
com a mínim, a la plana web municipal.
- Cada ciutadà/ana podrà votar un màxim de 3 projectes.

Amb l’objectiu d’avaluar el procés participatiu, s’habilitarà un qüestionari a la web per valorar les
diferents fases dels pressupostos participatius.
En aquesta fase es redactarà una memòria i una avaluació del procés. Si es considera convenient
s’incorporaran modificacions en la present Guia amb l’objectiu de millorar posteriors processos
de Pressupostos Participatius.
Fase 7. Execució dels projectes i seguiment
L’Ajuntament es compromet a executar els projectes que hagin obtingut major puntuació fins a
assolir l’import dotat econòmicament en els pressupostos del 2018 i del 2019 amb aquesta
finalitat.
Si l’Ajuntament obtingués subvencions o ajuts per al finançament dels projectes escollits,
s’ampliarà amb el mateix import la dotació pressupostària per a processos participatius de 2018
o 2019. Aquest import s’assignarà al següent/s projecte/s de la llista de puntuació.
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Al finalitzar el període de votació, els resultats es publicaran a la plana web i se’n farà difusió a
través dels mitjans de comunicació. El retorn dels resultats es farà en una sessió oberta a la
ciutadania i a la Comissió de Seguiment.
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Fase 6. Avaluació dels resultats i retorn
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L’Ajuntament decidirà el calendari d’execució dels projectes i la seva distribució entre els
pressupostos de 2018 i de 2019.
Cal tenir en compte que l’execució dels projectes estarà condicionada pel període de tramitació
administrativa corresponent. En cas de demora en l’execució dels projectes, s’informarà a la
ciutadania.
La Comissió de Seguiment farà el seguiment dels projectes seleccionats i es podrà obrir a la
participació de les persones responsables dels projectes seleccionats i dels tècnics municipals.
A la plana web de l’Ajuntament es farà el seguiment dels projectes.

Calendari de les accions 2018
Dates clau
Desembre – Gener 2018

Fase 2. Presentació de propostes

Febrer 2018

Fase 3. Validació tècnica i priorització de les propostes

Març 2018

Fase 4. Informes tècnics i econòmics de les propostes

Abril – Maig 2018

Fase 5. Votació

1 al 15 de juny

Fase 6. Avaluació dels resultats

A partir de 16 de juny

Fase 7. Execució de les propostes i seguiment

A partir de 16 de juny
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Fases dels Pressupostos Participatius
Fase 1. Disseny dels Pressupostos Participatius
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8. ANNEX 4. PLA DE COMUNICACIÓ
4.1.- Valoració del municipi de Vilafant
Vilafant és un municipi de l’Alt Empordà de quasi 5.500 habitants. Aquesta població es
troba repartida entre 3 nuclis no limítrofs que són: el nucli antic, les forques i el camp
dels enginyers. Aquesta distribució peculiar en el territori municipal de Vilafant, fa
complexa qualsevol mena de reunió presencial.

4.2.- Estat de les vies de comunicació Institució – Població
L’ajuntament de Vilafant és una institució integrada amb la tramitació en línia, tant
interna com externament. Eines com l’E-Tram, E-Fact o altre programari de base AOC,
ajuden a la ciutadania a tramitar la seva documentació / impostos i també als
treballadors de l’ajuntament a fer una gestió optima dels expedients i tràmits de forma
interna.

4.2.1.- Comunicació Off-Line
La difusió d’informació i la revista trimestral Veïns, es reparteix porta per porta,
garantint així l’accés a tots els residents del municipi. Les diverses campanyes que de
conscienciació social i promoció d’hàbits saludables, entre altres, empren tant la
cartellera convencional, disposada en llocs estratègics amb major afluència veïnal,
com ho són l’ajuntament, el poliesportiu o els 3 centres cívics, com els tríptics, díptics i
flyers que es distribueixen porta per porta (de la mateixa manera que es fa amb la
revista Veïns)

4.3.- Projecció de difusió
Per tal d’aconseguir el màxim impacte en la població, es preveu una campanya de
difusió mixta, combinant tant els mitjans de difusió convencionals com ho són la
cartellera, la ràdio, els diaris comarcals o el repartiment de tríptics informatius casa per
casa, juntament amb una difusió centrada en les xarxes socials (XS) i mailing amb la
web: https://participa.vilafant.com/ com destí final, on constarà tota la informació amb
el punt de votació.
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L’activitat veïnal és notable en les xarxes socials (XS), on els residents del municipi no
dubten en expressar les seves queixes i descaords amb les polítiques municipals,
s’ajuden amb el tema de mascotes perdudes o promocionen ofertes laborals, entre
d’altres. Les XS de l’Ajuntament de Vilafant, i més concretament el Facebook, compta
amb més de 3500 usuaris i les pàgines secundàries com: Serveis a les Persones, la Fira
del Conill i l’Espai Jove Vilafant, compten amb 935, 343 i 560 usuaris, respectivament.
Amb una mitjana de l’abast de les publicacions que ronda als 300 usuaris únics per post
i grup.
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L’objectiu de la campanya de difusió és fer els vilafantencs partícips dels Pressupostos
Participatius. Oferint-los-hi tota la informació necessària acompanyada dels punts de
votació corresponents, tant presencials com electrònics.
La difusió hauria de seguir el següent patró d’actuació:

ACCIONS COMUNICATIVES
Disseny de la imatge, cartell i díptic informatiu 1
Presentacions del projecte als grups polítics de l’oposició i als tècnics
Constitució de la Comissió de Seguiment i presentació
Disseny de l’espai web dels pressupostos participatius a la plana web de l’Ajuntament
Identificació de missatges sobre els pressuposts participatius per començar a informar
indirectament del procés

PRESENTACIÓ

Informar de l’inici del procés Pressupostos Participatius i de la recollida de propostes:
- Nota de premsa
- Presentació pública (data)
- Espai pressupostos participatius a la web municipal
- Revista municipal
- Ràdio Vilafant
- Xarxes socials. Facebook i twitter
- Cartells a equipaments + bústies per recollir propostes
- Distribució i enviament del díptic
- Mailings

RECOLLIDA DE
PROPOSTES

Accions dinamitzadores per promoure la recollida de propostes:
- Xarxes socials
- Accions amb col·lectius diversos
- 2 sessions d’acompanyament
- Ràdio Vilafant
Informació sobre el procés de recollida de propostes
- Espai pressupostos participatius a la web municipal
- Xarxes socials. Facebook i twitter
- Mailings
- Ràdio Vilafant

PRIORITZACIÓ DE
PROPOSTES

Comunicació de la Jornada participativa de priorització de propostes
- Notícia a la web de l’Ajuntament
- Xarxes socials. Facebook i twitter
- Cartells a equipaments
- Ràdio Vilafant
- Mailings
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FASES
DEFINICIÓ DEL
PROCÉS

Informació sobre el procés de priorització de propostes
- Web de l’Ajuntament (espai pressupostos participatius)
- Xarxes socials. Facebook i twitter
- Mailings
- Ràdio Vilafant
AVALUACIÓ
TÈCNICA

Accions comunicatives mitjançant xarxes socials per mantenir viu el projecte
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VOTACIÓ

Informació sobre les propostes valorades per la Comissió Tècnica i sobre el procés de
votació
- Web de l’Ajuntament (espai pressupostos participatius)
- Revista municipal
- Ràdio Vilafant
- Xarxes socials. Facebook i twitter
- Cartells a equipaments
- Sessió oberta de retorn
- Mailing
- Díptic 2 (informació sobre els projectes seleccionats, import assignat a cadascun d’ells,
procés de votació).
Accions dinamitzadores de vot presencial
Presentació dels resultats:
- Roda de premsa
- Notícia a la web de l’Ajuntament
- Revista municipal
- Ràdio Vilafant
- Xarxes socials. Facebook i twitter
- Cartells a equipaments
- Mailings

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

PRESENTACIÓ
DELS RESULTATS
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OBSERVACIONS
VIABLE
La carretera que va de les Closes d'en Clarà a l'Olivar Gran està en molt
NO
Aquesta zona està subjecte a la urbanització d’un pla parcial
Millorar la carretera
mal estat, estreta, sense voral... molt perillosa pels cotxes i sobretot pels
que obliga els propietaris dels solars a urbanitzar les voreres,
Closes d'en Clarà a Olivar vianants i més el qui anem amb cotxet, ja que hem d'anar pel mig de la
carrers, etc.
Gran
carretera o anar a fer una gran volta per les Forques per evitar passar
El cost d’assumir-ho per part de l’ajuntament superaria els
per allà.
80.000 euros.
Fa un temps hi havia instal·lats uns contenidors de poda als diversos
NO
La recollida de poda està vinculada a la concessió del servei
nuclis del municipi. És veritat que de vegades s'omplien de restes que
de recollida de residus a l’empresa responsable. S’estudiarà
no eren poda, i també és veritat que l'accés a la deixalleria municipal no
com una possible millora del servei de recollida de residus.
Contenidors vegetals per
té cap problema. Però tal vegada tindria sentit instal·lar uns
a èpoques de poda
contenidors per a restes de poda petita de jardí, almenys en les
èpoques més habituals de l'any. D'aquesta manera seria més fàcil
dipositar-les i promoure el seu compostatge.
Ens agrada molt el carril de passeig i bici que hi ha entre el Camp dels
PART
enginyers i les Forques, i entre en Camps dels Enginyers i el nucli antic.
La connexió de carril bici entre Vilafant i Borrassà no és
Es podria ampliar aquesta fórmula a la connexió entre el nucli i
de competència municipal, sinó de la Diputació de
Carril passeig i bici
Borrassà, o bé entre Les Forques i Santa Llogaia?
Girona.
Vilafant-Borrassà-Santa
Està prevista la construcció del primer tram de carril bici
Llogaia
entre Les Forques i l’institut nou.
Es valorarà dins els Pressupostos Participatius el tram
entre el nou institut de Vilafant i Santa Llogaia.
Aquesta proposta s’ha refós amb la proposta 7.
NO
Més tractaments antimosquits en la zona del Parc de les Mèlies, en les
No és inversió. Actualment es fan tractaments antimosquits a
èpoques prèvies i durant l'estiu. S'acumulen en els claveguerams i sota
l’espai públic. Es valorarà des de Medi Ambient la possibilitat
Tractaments antiles plataformes de desaigües dels carrers, l'espai estanc del Parc de les
de fer campanyes de prevenció dirigides a la ciutadania.
mosquits en espais
Mèlies, i la resta d'espais --inclosos en els jardins, és veritat--. Un cop
públics i campanya en
les larves ja estan instal·lades, és molt pesat de conviure-hi. Potser
els espais privats
combinar tractament antimosquit i campanya de prevenció i
conscienciació pels jardins privats?

TÍTOL
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9. ANNEX 5. VALORACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES CIUTADANES
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Seguretat viària i
seguretat dels veïns

Camp de vòlei

Carril bici que uneixi
Vilafant amb els pobles
veïns

Fer un pipican

NO

NO
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S’accepta com a proposta la instal·lació de càmeres de
seguretat. S’ha refós amb la proposta 50.

Instal·lar càmeres de seguretat per tot el barri per la seguretat de tots
els veïns.

-

La proposta relacionada amb seguretat vial no es considera
una inversió sinó una millora. Es revisarà aquesta cruïlla per
repintar o millorar senyalització. Des d’un punt de vista tècnic
no es recomana la instal·lació de bandes rugoses o
paviments elevats.

NO

SI

Es valorarà dins els Pressupostos Participatius el tram
entre el nou institut de Vilafant i Santa Llogaia.
Aquesta proposta s’ha refós amb la proposta 3.

-

-

La connexió de carril bici entre Vilafant i municipis com
Borrassà, Ordis o Avinyonet no és de competència
municipal, sinó de la Diputació de Girona.
Està prevista la construcció del primer tram de carril bici
entre Les Forques i l’institut nou.

-

En aquesta zona està prevista la construcció d’un
“CorreCan”.
La proposta 20 concreta construir tres pipicans als tres nuclsi
de Vilafant

No és inversió. S’ha intentat en algunes ocasions però és
difícil competir amb el mercat de Figueres.

Considero prioritari a les cruïlles dels carrers Vilamalla, Carrer Lladó
i avinguda Maria Torres (darrera Super Esclat) instal·lar bandes
rugoses o elevar el paviment per obligar als vehicles a parar a l'Stop,
ja que molt sovint, per no dir cada dia, tenim vehicles que no fan Stop,
per tant és un punt perillós d'aquest barri. Això s'ha de resoldre
urgentment, així evitarem qualsevol disgust.

Crear un espai amb xarxa de volei al parc de les Mèlies amb ľobjectiu
de diversificar els esports d'aquesta zona.

Incentivar el transport amb bicicleta pels beneficis per la salut, el medi
PART
ambient, el soroll, economia,.... que té i potenciar ús aquest vehicle com
a eina lúdica, per anar a treballar o fer encàrrecs.
Crear una xarxa de vies verdes ben marcades i cuidades que no només
uneixi Vilafant amb Figueres sinó també amb Borrassà, Ordis,
Avinyonet, Vilamalla, Santa Llogaia,...
Aquesta proposta va adreçada a tota la població i als veïns dels pobles i
ciutat que ens envolten.

A la zona de la piscina municipal fer un tancat prou alt i ample per tal
que els gossos puguin córrer lliurament amb seguretat.
Amb això es pot aconseguir que els gossos vagin lliures, es socialitzin,
que no hi hagi gossos lliures fora del recinte que posin en perill la
circulació de vehicles o causin molèsties als vianants.
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Ampliar mercat dels
dissabtes a Les Mèlies

Buscar fórmules (complementàries a les moltes que es deuen haver
provat) perquè els dissabtes al matí hi hagi més oferta al mercat
d'alimentació de Les Mèlies? L'actual parada dels Quatre Vents és una
meravella, i potser es podria aconseguir que algun altre comerciant s'hi
posés, amb un producte alternatiu... Sabem que els intents no han tingut
èxit, per tant imaginem que no deu sortir massa a compte instal·lar-s'hi...

Pressupostos Participatius de Vilafant 2018. Memòria valorada.

Reforma del Parc de
L’Era

Dutxes pavelló

Pista poliesportiva de
sorra.

Millora dels parcs
infantils

Construcció d'un mur de
formigó i obres
d'ordenació urbanística
del carrer Ronda Rec
Susanna

Millorar el parc (neteja d’excrements de gossos, zona d’herba, rajoles on
s’ensopeguen els nens,...). Acabar el tancament del parc perquè els

Fa uns mesos que les dutxes del pavelló van bastant malament, s’hauria
de mirar

Es pot consultar la proposta complerta a la plana web dels Pressupostos
Participatius.

Molts dels parcs infantils de Vilafant necessiten una millora i
actualització. Els que no estan tancats sovint es troben plens de
defecacions d'animals a la sorra o a l'herba. Altres estan rovellats,
gronxadors torts o trencats, fusta estellada...
Caldria tancar els parcs infantils per evitar que hi entrin gossos i
gats i millorar-ne les instal·lacions, especialment a la zona de les
Forques, tot i que crec que tots els barris de Vilafant se'n podrien
beneficiar.
Dotar el municipi de Vilafant amb un equipament que serviria com a
pista de vòlei platja, futbol platja, tennis platja, handbol platja,
bàsquet platja, un lloc on realitzar activitats d'entreteniment pels
casals d'estiu o altres entitats del poble així com afegir també els
beneficis que té la sorra de platja a l'hora de reforçar la musculatura de
les cames i en teràpies de recuperació de lesions patides.

A la plana web dels Pressupostos Participatius es pot consultar la
proposta complerta.

En nom de tots els veïns afectats del carrer Ronda Rec Susanna,
sol·licitem la construcció d'una riera de formigó amb parets de
contenció, una vorera equipada amb una barana de protecció, a més de
la renovació de la xarxa del clavegueram i el soterrament del cablejat
elèctric. Finalment, la neteja, el desbrossament i la poda regular dels
arbres del rec, amb la participació conjunta i el compromís de l'ACA i
l'Ajuntament de Figueres.

Parc situat entre els carrers Montserrat Vayreda , M Angeles Anglada, 8
de Març i Carme Guasch (no recordo el nom del parc...).
Parc de gimnàstica per a totes les edats.
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Parc de gimnàstica al
parc del nucli antic de
Vilafant
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Per millorar les dutxes del pavelló caldria canviar la caldera
actual. Es proposta reformular la proposta: “Canviar la
caldera del pavelló municipal”.

El projecte supera en escreix els 80.000 euros. Tanmateix,
es pot transformar la modificar la proposta i entrar dins els
Pressupostos Participatius: “Encarregar els projectes
d’actuació“

Un pipican per tindre
Vilafant mes net!

Esmorteir els tres gran
drames que patim

Espai Jove amb Punt de
salut Jove

Pipicans a diferents zones de Vilafant. Poble, Camps dels Enginyers,
les Forques. Hi posaria mes papereres amb bosses per a gossos per tot
Vilafant.
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Inversió social pel futur

nens no puguin anar a la carretera i perquè no entrin els gossos.
Col·locar paviment de cautxú perquè els nens no es lesionin quan cauen
del tobogan o dels gronxadors.
Llegir la proposta complerta a la plana web dels Pressupostos
Participatius.
Política social
- Eradicar la pobresa energètica que pateixen els veïns del municipi
(llum, aigua i gas)
- Eradicar la fam infantil entre els nens/es del nostre municipi i també
gent gran (ajudes menjadors escolar, seguiment famílies més
necessitades...)
- Projecte d'acolliment de famílies refugiades (lloguers social, feines,
escolarització...)
Punt de Salut Jove amb informació, orientació i assessorament sobre
temes personals per a joves, amb servei gratuït i confidencial (temes:
desamor, diversitat sexual, identitat, autoestima, amistat, dependències
tecnològiques, alcohol, drogues, parella, família, relacions, depressió,
sexe, inseguretat, bullying, pors...)
Hi ha tres grans drames socials que la població vilafantenca no n'està al
marge:
- Pobresa: fer intervencions per esmorteir i protegir la població que
pateix pobresa o està al llindar d'aquesta (soledat, pobresa energètica,
etc...)
- Alimentació infantil: vetllar perquè cap infant pateixi desnutrició o mala
alimentació relacionada amb la pobresa
- Habitatge: Refugiats/sense sostre/desnonats, vetllar per acollir al
nostre municipi persones sense habitatge, sigui perquè no en tenen,
desnonats, refugiats que fugen de conflictes bèl·lics, etc...
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No es considera inversió

No es considera una inversió. Es traslladarà la demanda al
Servei de Joventut.

No es considera una inversió

S’ha refós amb la proposta 29

Nou aparcament a
l'Ajuntament

Millorar el carrer d'accés
a l'escola Sol i Vent

Reasfaltat del carrer de
l'Orient

L'ajuntament no disposa d'un aparcament i els treballadors/es i els
ciutadans/es hem d'aparcar els carrers dels voltant. Al voltant de
l'ajuntament es disposa de molt d'espai per poder crear un aparcament,
alliberar els carrers del voltant i la zona verda del costat de la riera d'en
Serra. Tant és així que els usuaris del casal d'avis han creat un
aparcament improvisat al costat del seu edifici, sense asfaltar. També
aniria molt bé tenir aquest aparcament quan es fan actes multitudinaris
com la Cavalcada de reis o la baixada de carretons.

El carrer de l'Orient és un carrer del nucli antic que està descuidat. És
un carrer estret que l'utilitzen cotxes i persones simultàniament i es
troba en bastant mal estat, amb forats i grava solta. Aquest carrer
l'utilitzen molts nens/es i famílies per anar a l'escola Sol i Vent.
Entre l'escola Sol i Vent i el parvulari hi ha un carrer sense sortida fins la
sala polivalent del nucli antic, que l'escola utilitza com a espai públic
d'espera dels pares i mares per portar i recollir els nens i nenes. És un
carrer que podria ser molt més amable si no tingués voreres (eliminant
així les barreres arquitectòniques), amb bancs i arbres. Aquest carrer no
porta enlloc, per tant, hauria de tenir un tractament més peatonal i
ajudaria a unir els dos edificis de l'escola que es troben separats per
aquest vial.
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Millora de equips de
Ràdio Vilafant

Millora dels equips de Ràdio Vilafant i que aquesta pugui millorar com a
emissora i també com a servei del municipi tot millorant el funcionament
d'aquesta. Es podrien millorar moltes coses de la Ràdio com pot ser,
renovar les taules de so que són antigues, comprar micròfons nous,
comprar cadires noves, etc. I també seria interessant fer un
manteniment o una renovació de "cara" a l'emissora en general, com
podria ser pintar les parets amb colors més moderns, canviar les taules i
molt important: insonoritzar els estudis, sobretot el principal de directe i
també els altres...
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Actuació prevista de millora de la zona: desplaçament del
pas de vianants del carrer de les Escoles, senyalització i
pilones per a prohibir el pas de vehicles al pas entre les dues
escoles.

REFORMA SANITARIS
ESCOLA SOL I VENT

Il·luminació de
monuments més
sostenible

Millora del passeig entre
el nucli antic i els horts
del riu Manol

Fa més de 30 anys es va construir l'Escola Sol i Vent i des de
l'aleshores no s'ha fet cap reforma als lavabos. Estan en un estat
lamentable i fan molt mala olor sobretot en dies de tramuntana. La
majoria de les cisternes no funcionen i tot sovint s'han de reparar (cosa
que suposa una despesa addicional). Hi ha moltes rajoles trencades o
esquerdades, els marcs de les portes podrits i les dutxes no funcionen.

Des de la terrassa del Centre de Cultura i Esbarjo es podria gaudir d'una
vista fantàstica sobre els horts del riu però la malesa i canyes dels
marges de la carretera no permeten veure res. Si continues a peu fins al
riu, podem veure uns bancs metàl·lics que segurament poden arribar a
tenir uns 30 anys... potser seria el moment de millorar una mica aquesta
zona. La proposta passa per cuidar amb jardineria i mobiliari aquest
passeig fins el riu, i fer-lo més segur per la gent que vol anar a caminar
al riu o a treballar als horts.
Renovar la il·luminació de monuments com l'església de Sant Cebrià per
lluminàries tipus LED, evitant que part de la llum vagi cap al cel amb la
contaminació lumínica que genera. A molts municipis, aquest tipus
d'enllumenat funciona en franges horàries, com per exemple la catedral
de Girona que passades les 12 o la 1 de la matinada s'apaguen,
generant així un estalvi pel municipi. A més, en el cas de l'església del
nucli antic, tota la zona de darrera (espai del cau) no està il·luminada.
L'objectiu de la proposta és millorar a nivell de contaminació lumínica i
estalvi energètic.

Es pot consultar la proposta complerta a la plana web dels Pressupostos
Participatius.
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Nova pista per activitats
lúdiques i culturals, sota
les cobertes sense ús de
la zona poliesportiva

Aprofitar una part de les cobertes de la zona poliesportiva de les
Forques (al costat del que havia de ser la piscina coberta) per fer-hi
una pista i arreglar una mica l'entorn per poder-hi accedir. La
coberta està feta, per això he pensat que fer la pista podria ser una
proposta pels pressupostos participatius i que ajudaria a poder disposar
d'un espai cobert i obert a la vegada per fer tota mena d'activitats
culturals, cíviques, festives, etc. Sense anar més lluny, el dia de
carnaval va ploure i tothom es va haver de concentrar dins la sala
polivalent de l'escola Sol i Vent, com sardines. Aquest espai, d'uns
1.000 m2 seria fantàstic pel municipi.
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Proposta igual que la proposta 30.

No és competència municipal. Competència del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat. Es comunicarà a
Ensenyament per a fer l’actuació.

Actuació prevista. S’ha encarregat l’estudi previ i hi ha un
avant-projecte fet. El seu cost supera els 80.000 euros.
Inversió municipal en diferents anys.

Skate Park

Aparcaments de bicicleta

Espai Jove Nou

Carril Bici

BUS INSTITUT

REFORMA SANITARIS
ESCOLA SOL I VENT

La nostra proposta és que s'habilitin en diferents punts del municipi uns
aparcaments per a bicicleta, però que siguin més segurs que els
aparcaments habituals.
La nostra proposta és posar un nou skate park al municipi que sigui
millor que el qui hi ha o bé millorar considerablement l'actual.

Ampliar l'Espai Jove de Vilafant. Espai més gran amb diferents sales per
no molestar-nos els uns als altres. Comprar més equips informàtics com
ordinadors nous que funcionin, un projector, uns altaveus, etc.
Instal·lació fixa dels ordinadors, el projector, altaveus, etc.

Allargar el carril bici perquè arribi fins a l'Institut i que a més es pugui
arribar d'una forma ràpida i directa a Figueres.

És obligatori l'assistència escolar en l'Educació Secundària. Creiem
convenient que els nens dels nostre municipi disposin d'un transport
públic ja que les distàncies entre els nuclis i l'institut són considerables.
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SEGURETAT EN EL
PARC L'ERA DE CAN
GELADA

El Parc de l'Era de Can Gelada inaugurat al 2001 té molta afluència de
famílies degut a que es troba situat al costat de l'escola Sol i Vent. Està
situat al costat d'un aparcament públic, al mig de diversos encreuaments
poc senyalitzats i d'una zona molt transitada, per això es necessari que
estigui completament tancat i seria recomanable la col·locació de
"badens" per tal que els vehicles hagin de reduir la velocitat i disminuir el
risc d'atropellament. És un parc que té molt desgast i convé canviar el
mobiliari per un de modern i segur amb terra de cautxú.
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Millorar l’actual

Està previst la reubicació de l’Espai Jove. La proposta
inclouria l’equipament del nou espai.

Està prevista la construcció del primer tram de carril bici
entre Les Forques i l’institut nou.

El transport públic i especialment el transport escolar és un
tema prioritari que està en estudi. Supera els 80.000 euros.
Proposta similar a la 54

No és competència municipal. Competència del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat. Es comunicarà a
Ensenyament per a fer l’actuació.
Proposta igual que la proposta 28.

S’ha refós amb la proposta 16

REASFALTAT DEL
CARRER DE SANT
CEBRIÀ

Vilafantcleta: Xarxa
pública de bicicletes
elèctriques

Sala d'actes

Bus

Crear una xarxa de bicicletes per tot el municipi que a més
comuniqui els diferents nuclis. Col·locar diferents bases o punts
d'estacionament de bicicletes a diferents llocs del municipi de tal manera
que tu puguis agafar la bicicleta en qualsevol base o estacionament
d'una part del poble i la puguis deixar en qualsevol altre. Això segons la
nostra opinió incentivaria l'ús de les bicicletes com a transport urbà i a
més seria una manera més còmode i saludable de transportar-se.
Com a última aportació, seria ideal que es pogués arribar a un acord
amb Figueres per tal de fer una xarxa conjunta, però potser aquest
objectiu ja és més difícil d'aconseguir.
El Carrer de Sant Cebrià és el carrer que comunica la Plaça Major amb
el Carrer de Llers. Carrer estret i en molt mal estat, però a la vegada
molt transitat tan per vianants com per vehicles, ja que és un dels
carrers importants del nucli antic per l''accés a la Plaça i a l'Esglèsia.
Considero que necessita millorar tan per la imatge del nostre poble com
per la comoditat de tothom.

Sala d'actes per tot tipus d'activitats i celebracions i que aquesta
estigui equipada amb els equips necessaris (altaveus, micros, projector,
il·luminació, etc.).

Prolongació de la línia de bus actual amb Figueres (Fisersa) o la
implementació d'una nova línia. Voldríem que hi hagués una línia que
comuniques els tres nuclis de Vilafant i a més si pogués arribar fins a
Figueres seria millor. El problema que tenim ara mateix és que la línia
actual que hi ha a Figueres només arriba al Camp dels Enginyers i a les
Forques, i a més hi ha molt de temps d'espera entre els diferents
viatges.
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Biblioteca

Habilitar una biblioteca o un espai d'estudi al municipi. Necessitem un
espai on poder anar a fer deures o estudiar i que a més si és possible
que puguem fer consultes a llibres i material semblant. Encara que hi ha
una biblioteca pública a Figueres, moltes vegades aquesta està plena i
no hi ha lloc, per això creiem que hi ha aquesta necessitat i considerem
que aquests seria un bon projecte per invertir-hi una part dels diners
dels quals disposem.
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Matisa que potser no podran ser bicicletes elèctriques

Supera els 80.000 euros. El procés participatiu per definir els
usos de la Rectoria pot definir aquest ús.

Proposta similar a la 44

Supera els 80.000 euros.

La Universitat de Girona ha redactat un estudi, per encàrrec
del Servei de Biblioteques de la Diputació, per valorar la
possibilitat de construir una biblioteca a Vilafant que donés
servei al poble i a Figueres.
Actualment està obert el procés participatiu per definir els
usos de la Rectoria (un dels usos probables és una sala
d’estudi-deures)

Prolongació de la línia L2
del bus públic

Procedir a la prolongació
del Camí dels Oms (300
metres)

EQUIPAMENTS PARCS
INFANTILS I PLACES

No hi ha servei de transport públic entre el barri del Camp dels
Enginyers i el nucli antic. Cal plantejar, de nou, allargar la línia 2 de bus
públic des del carrer Mossèn Cinto Verdaguer fins a la marquesina de
l'edifici de l'Ajuntament de Vilafant.
La línia 2 de FISERSA ja uneix dos barris del poble però no ho fa amb el
nucli antic, amb el conseqüent desgreuge que comporta la manca
d'aquest servei bàsic. L'administració municipal ja ha intentat, més d'un
cop, oferir aquest servei però tot i les dificultats convé seguir treballant i
no deixar de banda aquest servei bàsic de transport públic.
Aquest servei milloraria la comunicació entre el nucli antic i altres
dependències públiques com: el CAP, els centres cívics, la piscina

Concretament, en la Plaça de les Mèlies s'hi podria fer més millores
com:
1. En l'espai gran mort, entre la pista i el ping-pong, posar aparells per la
realització d'exercici físic. Seria molt més accessible per tothom i hi
hauria més profit de la zona.
2. A la zona enjardinada tocant a l’av. Les mèlies, s'hi ha creat un camí
de pas per la gent des de fa molts anys, i en sobresurten els tubs de rec
inútils donat que estan trencants podent propiciar caigudes. Seria molt
fàcil, crear un pas real, natural i eliminar tals tubs.
Continuar el camí de vianants i carril bici existent des del trencant
de l'Avinguda Maria Torres fins el pont del rec Susanna. Aquest
tram de carrer de les Closes d'en Clarà comporta un risc d'accident per
als vianant que en fan ús, en el camí que es visualitza en la foto adjunt.
Més endavant caldria un acord amb l'ajuntament de Figueres per a
millorar l'estructura del pont i la connexió viària entre els dos municipis.
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Degut a la retirada dels arbres i al creixement de les arrels d'aquets
arbres, la vorera a quedat molt malmesa, amb els forats dels arbres i
ARRANJAMENT VORERA amb el paviment aixecat, un estat que suposa un perill per a tots els
DEL CARRER MARIA
usuaris.
ÀNGELS ANGLADA
Em de tenir en compte que és una zona amb molta afluència de famílies
gràcies a les reformes per a millorar el parc que s'han dut a terme, per
tan considero que és igual d'important tenir la vorera en condicions
Caldria millorar l'estat de la majoria de gronxadors i instal·lacions
lúdiques dels parcs de la urbanització del Camp dels Enginyers. Els
suports de ciment dels tobogans o gronxadors sobresurten sense
protecció perquè se n'ha perdut la sorra que els cobria; les vores de tot
els estris estan gastades, escantonades o desfetes. No és correcte, que
petits infants juguin en un terreny més propici per fer-se mal que bé.
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Proposta similar a la 37

Supera els 80.000 euros

El cost d’assumir-ho per part de l’ajuntament superaria els
80.000 euros.
Aquesta zona està subjecte a la urbanització d’un pla parcial
que obliga els propietaris dels solars a urbanitzar les voreres,
carrers, etc.

Està previst fer-ho en properament com a manteniment

Càmeres de seguretat

Canvi d'ubicació de la
pista de jocs de la
urbanització El Parc o
una tanca més alta

Baden al carrer Església
del Nucli Antic

Tram vianants fins a
Figueres

Aire condicionat al local
de les Mèlies

Instal·lar càmeres de seguretat en punts estudiats per disminuir el
nombre de robatoris que es produeixen al poble i a les urbanitzacions

Acabar amb les molèsties causades pel mal ús de la instal·lació. Els
veïns propers a la pista de jocs de la urb. El Parc patim molèsties i
inclús agressions verbals pel mal ús que es fan d'aquestes instal·lacions
per part de joves i no tant joves. La nostra proposta és que es canviï la
ubicació al costat de l’ajuntament o al costat de l'autopista aprofitant les
obres de millora que s'han realitzat

En aquest carrer hi circulen molts vehicles i passen a gran velocitat. Una
solució seria posar un baden.

Acabar el tram de vianants que ens permeti baixar caminant de
forma segura fins a Figueres. Crec que seria important acabar
aquesta millora perquè permetria tant a veïns de la urbanització com als
del poble poder desplaçar-nos amb seguretat ja que no tothom disposa
de vehicle propi. Seria una solució davant la manca de servei de bus.

Fa fred quan es fa gimnàs, reunions, etc

Parada de bus decent

Codi per a validació :WMGKA-9G3FX-BBOS9
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 39/43.

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria

50

49

48

47

46

45

En el carrer Comerç passa el bus Teisa però no hi ha una parada de
bus decent. Només un pal que indica que allà s'atura l'autobús. A
l'hivern es passa fred o plou. Fer una parada d'autobús (marquesina)
al carrer Comerç i substituir el pal que hi ha actualment.

municipal i tots els centres d'ensenyament (l'escola de les Mèlies, les 7
pometes, l'Institut de Vilafant i el Centre d'educació especial Mare de
Déu del Mont)

Pressupostos Participatius de Vilafant 2018. Memòria valorada.

SI

NO

NO

SI

NO

SI

39

num Anotació: 1-2018-008626-2, Data d'entrada: 02/05/2018 13:22:00, Núm. exp
Classificació: X020200, Any expedient: 2018, num Anotació: 1-2018-008626-2, D

Proposta igual a la 10 (part 2) i a la 55

El parc es va arreglar fa poc. Caldria enfocar la problemàtica
des del punt de vista de la convivència. No és inversió.

Es revisarà des de manteniment. Tècnicament no es
recomana col·locar reductors de velocitat (bàdens)

Inversió prevista en breu
Proposta igual a la 56

Calefacció al local del
Camp dels Enginyers

Càmeres de seguretat a
les principals sortides de
la població

Bus INS Vilafant - Casc
Antic

Limitar la circulació al
cas antic

Eixamplar voreres

Al local fa fred

Davant l'increment de la delinqüència a algunes poblacions, s'han
començat a instal·lar càmeres (exemple La Jonquera). Tenen la funció
de disuasòries. El cost no és gaire elevat, es podrien instal·lar per fases.
Ubicació de les càmeres de seguretat: N260, Les Forques i a algun
carrer secundari que connecti amb Figueres

No hi ha autobús que faci recorregut des del Casc Antic de Vilafant fins
a l'INS. El bus permetria reduir la contaminació i donar autonomia als
adolescents i joves (podrien anar sols a l'institut i acostumar-se a
utilitzar el transport públic)

Limitar la circulació de vehicles a motor al casc antic de Vilafant (reduir
sorolls i estrès)

Fer les voreres accessibles per persones amb mobilitat reduïda. A
Vilafant hi ha moltes voreres estretes i algunes amb fanals o senyals de
trànsit que dificulten el pas de les persones i especialment les que van
amb cadires de rodes o cotxets.
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Arranjar el carrer de les
Closes d'en Clarà

Fer aquest carrer més segur principalment pel tràfic rodat. Arranjar el
carrer com el carrer Polígon Sud 2-9 Rec Susanna que uneix el carrer
amb el c/ Mare de Déu del Mont, és a dir, amb voreres aixecades. Ara hi
ha desnivells molt forts i molt perillosos pels vehicles. També caldria
desplaçar el pal elèctric existent entre els carrers Muga i M. Torres per
donar més amplada al c/ de les Closes.
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Inversió prevista en breu
Proposta igual a la 46

Proposta igual a la 10 (part 2) i a la 50

Proposta similar a la 31

El transport públic i especialment el transport escolar és un
tema prioritari que està en estudi. Supera els 80.000 euros.

No és una inversió

Aquesta zona està subjecte a la urbanització d’un pla parcial
que obliga els propietaris dels solars a urbanitzar les voreres,
carrers, etc.
El cost d’assumir-ho per part de l’ajuntament superaria els
80.000 euros.
Proposta igual a la 1.
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10. ANNEX 6. INFORME DEL TALLER DE DEBAT I PRIORITZACIÓ DE
PROPOSTES
El dijous 22 de març de 19h a 20.30h es va celebrar el taller participatiu per debatre i prioritzar
les propostes presentades per la ciutadania en els Pressupostos Participatius 2018-2019. De les
56 propostes presentades, se’n van debatre 25 de les quals se’n van prioritzar 10.
Van assistir 13 veïns i veïnes de Vilafant, 10 com a representants d’entitats i 3 persones a títol
individual. També van assistir com a oients l’Alcaldessa de Vilafant, la regidora de Benestar
Social, Salut i Ensenyament i el regidor de Via Pública i Festes Populars.
Desenvolupament del taller:
▪

A la primera part de la sessió, es va explicar la validació tècnica de les propostes
realitzada segons els criteris tècnics establerts a la Guia dels Pressupostos Participatius.
Es van exposar les propostes considerades viables com a punt de partida per al debat.
Les persones proposants van exposar la seva proposta al plenari.

▪

Posteriorment es va treballar en petits grups i a partir d’un document que recollia les 25
propostes es va demanar que marquessin, de manera consensuada, les 10 propostes
que consideraven més necessàries pel municipi i que les puntuessin amb vots de l’1 al
10 (10 punts com a màxima puntuació).

▪

Finalment es van posar en comú les puntuacions i la tècnica facilitadora del debat les va
escriure en un document excel projectat a la sala. Això va permetre visualitzar les
propostes amb més suport i que per tant passarien a la següent fase de valoració tècnica
i econòmica i posteriorment a la votació ciutadana. En les puntuacions hi va haver un
empat entre quatre propostes i es va decidir votar a mà alçada per desempatar i obtenir
les 10 propostes finals.

-

-

(3,7,32) Carril passeig i bici que uneixi Vilafant i Santa Llogaia
(22) Reasfaltar el carrer de l'Orient
(40) Arranjar del carrer de Sant Cebrià
(24) Nou aparcament a l’Ajuntament
(39) Vilafantcleta: Xarxa pública de bicicletes
(16,3) Reforma del Parc de l'Era
(11) Elements de gimnàstica al parc del nucli antic
(14) Pista poliesportiva de sorra al costat del nou pavelló
(21) Millora dels equips de Ràdio Vilafant
(33) Equipar el nou Espai Jove
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Resultats de la priorització de propostes
Núm.

Propostes

A

B

C

D

TOTAL

7

10

27

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT
3,7,32

Carril passeig i bici que uneixi Vilafant i Santa Llogaia

10

22

Reasfaltar el carrer de l'Orient

8

24

Nou aparcament a l’Ajuntament

7

26

Millora del passeig entre el nucli antic i els horts del riu
Manol

34

Aparcaments de bicicleta

39

Vilafantcleta: Xarxa pública de bicicletes

40

Arranjar del carrer de Sant Cebrià

9

45

Parada de bus decent al carrer Comerç

6

47

Tram de vianants fins a Figueres

52

Eixamplar voreres

5

13
2

9
0

3

6

9
9

10

9
19
6

3

3

4

6
4

ESPAIS VERDS I PARCS INFANTILS
8

Horts urbans

9

13

Millora dels parcs infantils

16,29

Reforma del Parc de l'Era

6

42

Equipaments de parcs infantils i places del Camp dels
Enginyers

5

9

1

1

10

7

23

4

9

EQUIPAMENTS
Camp de vòlei a les Mèlies

0

11

Elements de gimnàstica al parc del nucli antic

1

2

8

14

Pista poliesportiva de sorra al costat del nou pavelló

9

5

4

15

Canviar la caldera del nou pavelló

2

20

Pipicans a Vilafant

21

Millora dels equips de Ràdio Vilafant

7

33

Equipar el nou Espai Jove

8

35

Millorar l'skate park

11
6

24

1

3
4

3
1

5

15

8

17
0

ACONDICIONAMENT DE L'ESPAI PÚBLIC
10,50,5
5
12

Instal·lar càmeres de seguretat per disminuir nombre
de robatoris a poble i urbanitzacions

0

Projecte-Estudi per a la construcció d'un mur de
formigó i obres d'ordenació urbanística del carrer
Ronda Rec Susanna

0

27

Il·luminació de monuments més sostenible

2

2

*Nota: les quatre propostes que van tenir una puntuació de 9 punts es van sotmetre a nova votació a mà
alçada per escollir-ne dues.
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12. ANNEX 7. PRESSUPOST DEL PROJECTE
PREU

Fase 1. Disseny dels Pressupostos Participatius
Accions: 1 sessió de formació; disseny dels Pressupostos Participatius de
Vilafant i de la guia; suport en el pla de comunicació. S’inclou
l’assessorament en tot el procés participatiu i reunions de coordinació amb
Grup Motor

1.452 €

Fase 2. Presentació i recollida de propostes
Accions: Reunió Comissió de Seguiment; Sessió de presentació; 1 sessió
de dinamització per a l’entrada de propostes, Informe de les propostes
recollides; Reunió Comissió Tècnica; Informe propostes viables i propostes
no viables
*No inclou bústies per a la recollida de propostes
Fase 3. Debat de les propostes
Accions: Reunió Comissió de Seguiment; Dinamització de la jornada
participativa

663 €

Fase 4. Valoració tècnica, econòmica i jurídica de les propostes
Accions: Reunió Comissió Tècnica i seguiment dels informes

363 €

Fase 5. Votació
Accions: Reunió oberta i Comissió de Seguiment; suport en el període de
votacions
Fase 6. Retorn i memòria

484 €

847 €

484 €

Plataforma tecnològica Milgrams
Mòdul Registre amb validació de padró
Mòdul Pressupostos Participatius

3267 €

Disseny de la imatge i de dos díptics

544,5 €

Total (sense IVA)
IVA
TOTAL

750 €

7.342,5 €
1.575 €
8.917,50 €
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