Criteris que has de tenir en compte al redactar la teva
proposta:
Les propostes hauran de ser prou concretes per a ser avaluades econòmicament i es
revisaran els següents criteris per decidir si passen a la fase de votació ciutadana:
Proposta d’inversió: Aquelles que no siguin propostes d’inversió, es traslladaran al
departament responsable però no seran susceptibles de ser votades.
Competència municipal: L’execució de la proposta ha de ser de competència municipal.
Aquelles que siguin competències d’altres administracions, no formaran part del llistat
de votació.
Legalitat: La proposta no ha de ser contrària a cap normativa ni al bé comú (drets
humans i fonamentals).
Cost: S’haurà d’estimar el cost de la proposta. Aquelles propostes que superin els
90.000€ no es posaran a votació tot i que si han tingut una valoració positiva en la resta
de barems, es traslladaran a l’àmbit polític per a la seva consideració.
Viabilitat: S’estudiarà tècnicament si no hi ha cap impediment que la faci inviable.
Repetició: La Comissió podrà proposar unificar dos o vàries propostes si aquestes estan
repetides o són molt similars, sempre informant a les persones que han presentat la
iniciativa.

Preguntes freqüents:
Qui pot fer propostes?
Qualsevol persona que visqui o treballi a Sant Joan de Vilatorrada pot fer una
proposta.
On es poden fer les propostes?
Les propostes es poden fer al web participa.santjoanvilatorrada.cat o bé
presencialment, a les urnes que es col·locaran a la Biblioteca i a l’Ajuntament.
Què puc proposar?
Qualsevol persona o entitat podrà fer arribar el projecte que consideri positiu
pels sector nord i que vol que l’Ajuntament tiri endavant.
Com més clara i concreta sigui l’explicació de la teva proposta, més fàcil serà que
l’Ajuntament l’avaluï adequadament i que la gent la voti en la següent fase.
A més a més...
 No ha de superar els 90.000 €
 Ha de ser de competència municipal
L’execució de la proposta ha de ser de competència i gestió municipal. Aquelles
que siguin competències d’altres administracions, no formaran part del llistat de
votació.
 Ha de ser legal
La proposta ciutadana no ha de ser contrària a cap normativa ni al bé comú (drets
humans i fonamentals).
 Ha de ser viable
No hi ha d’haver cap impediment que la faci inviable.
 No ha d’estar repetida
Es podrà proposar unificar 2 o diverses propostes si aquestes estan repetides o
són molt similars, sempre informant les persones que han presentat la iniciativa.
S’intentarà evitar, però si la proposta és excessivament genèrica, i no és possible
quantificar-la, es podrà proposar la seva exclusió del llistat de votació.

Qui pot votar?
Podrà votar qualsevol persona més gran de 16 anys i que estigui empadronada
a les secció 3 i 5 de Sant Joan de Vilatorrada.
Quantes propostes puc votar?
Es poden votar un màxim de 5 propostes.
Quines propostes puc votar?
Abans de la fase de votació, es publicaran a la web
www.participa.santjoanvilatorrada.cat
totes les propostes que hagin passat la valoració tècnica i de la comissió
d’avaluació perquè compleixen els criteris requerits. Igualment es publicaran
propostes excloses i els arguments que en justifiquen l’exclusió.
On es vota?
Es podrà votar a www.participa.santjoanvilatorrada.cat durant tot el període
del 27 de novembre al 7 de desembre. A més un treballador municipal
recorrerà els sectors 3 i 5 durant alguns dies de votació per facilitar la recollida
de votacions online.
Com s'escullen les propostes guanyadores?
Les propostes més votades seran les guanyadores. Podran ser una, dues, tres,
etc. sempre que entre totes no superin els 90.000 €.
Quan s'executaran les propostes guanyadores?
Les propostes que hagin guanyat passaran a formar part del pressupost
municipal de l’any 2019, el qual es portarà al Ple Municipal per a la seva
aprovació. Un cop aprovat el pressupost les propostes s’executaran durant
l'any 2019.

Tens dubtes? Vols més informació?
Perquè puguis assabentar-te de tot el procés, publicarem tota la informació al web:
www.participa.santjoanvilatorrada.cat
Podràs veure com està previst el funcionament del procés i les propostes de la
ciutadania o els resultats de les votacions. També pots demanar resposta als teus
dubtes contactant a: sjvt.serveipersones@santjoanvilatorrada.cat o bé a
gulinad@santjoanvilatorrada.cat

