VOLS ESTAR AL DIA DELS DIFERENTS PROJECTES I PROCESSOS PARTICIPATIUS?
Fes-nos arribar el teu correu electrònic a participacio@vacarisses.cat per enviar-te
tota la informació.

I DE CARA A 2019...
Fes-nos arribar les teves propostes per als propers pressupostos participatius,
a participacio@vacarisses.cat

Els pressupostos participatius són una
de les principals eines de participació
directa de què disposa la ciutadania i,
aquest any, per primera vegada a Vacarisses, tenim l’oportunitat de reflexionar, analitzar i decidir on destinar
una part del pressupost municipal.
Engegar un procés com aquest suposa un canvi important en el funcionament d’un ajuntament tal i com l’hem
entès fins ara, molta feina afegida i
un increment de la interacció amb la
ciutadania que creu en la participació
ciutadana i vol participar en la presa
de decisions que afecten la seva vila.
La nostra voluntat per a les convocatòries venidores és poder millorar
aquest procés participatiu, incorporant-hi més propostes provinents de
la ciutadania i de les diferents entitats

de Vacarisses, incloent la participació
del Consell de Vila recentment constituït. La idea, doncs, és millorar els
diferents processos, involucrant tota la
ciutadania i dotant-la de noves i millors
eines per portar a terme les votacions.
Les teves idees i propostes són molt
importants. Fes-nos-les arribar i treballarem plegats per poder incloure-les
en futurs pressupostos participatius.
Ara, tens a les teves mans l’eina més
democràtica que pots tenir per decidir
grans coses, el teu vot. Exerceix-lo.

Albert Salamé i Sabater
Regidor de Participació Ciutadana
Toni Masana i Ubach
Alcalde de VacarisseS

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
VACARISSES 2018

QUÈ DECIDIM?

QUANTES PROPOSTES PODREM VOTAR?

Com destinem 30.000€ del pressupost municipal de 2018.

D’ON SURTEN I QUINES SÓN LES PROPOSTES QUE SE SOTMETEN A VOTACIÓ?

L’Ajuntament ha elaborat tot un seguit de propostes, algunes a petició de diferents col·lectius i d’altres per iniciativa pròpia, per tal de sotmetre-les a votació per part dels veïns i veïnes,
prioritzant així les diferents actuacions.
Aquestes actuacions, que podeu trobar en aquest document, han estat valorades a nivell
tècnic i també econòmicament per poder-les presentar a la ciutadania i, així, entre tots i
totes, poder decidir quines tirarem endavant.

COM ES REALITZARÀ LA VOTACIÓ?

La votació es realitzarà entre els dies 6 i 21 d’octubre, i es podrà fer telemàticament al web
de l’Ajuntament (www.vacarisses.cat) i també de forma presencial, a l’urna que hi haurà
habilitada a la recepció de l’Ajuntament dins els horaris habituals d’atenció al públic.
També hi haurà altres punts de votació presencials:

v

DISSABTE 6 OCTUBRE:
LOCAL AAVV TORREBLANCA I 		
LOCAL AAVV TORREBLANCA II 		

De les 10 a les 12 h
De les 12 a les 14 h

DIJOUS 11 OCTUBRE:
CASAL DE LA GENT GRAN			

De les 10 a les 12 h

DIJOUS 11 OCTUBRE:
LA FÀBRICA				
PUNT DE VOL				

De les 16 a les 18 h
De les 18 a les 20 h

DIJOUS 18 OCTUBRE:
BIBLIOTECA				
POLIESPORTIU		

De les 16 a les 18 h
De les 18 a les 20 h

DISSABTE 20 OCTUBRE:
LOCAL AAVV VENTAYOL			
LOCAL AAVV CAN SERRA			

De les 10 a les 12 h
De les 12 a les 14 h

QUI PODRÀ VOTAR?

Podran participar en la votació els veïns i les veïnes a partir de 16 anys que constin al padró
de Vacarisses. Només caldrà identificar-vos amb el vostre document d’identitat i facilitar la
vostra data de naixement.

Cada persona podrà votar un màxim de 3 propostes, prioritzant-les de més a menys
important (de l’1 al 3). S’executaran la proposta guanyadora i, després, les propostes més
votades fins que la suma del total arribi als 30.000€.

UN COP FET EL RECOMPTE, QUÈ PASSA AMB LES PROPOSTES NO GUANYADORES?

Que no surtin no vol dir que mai es facin. Les propostes descartades poden incloure’s en
futurs pressupostos.

COM ES DONARAN A CONÈIXER ELS RESULTATS I
QUAN S’EXECUTARAN LES PROPOSTES?
Els resultats de la votació sortiran publicats el dia
24 d’octubre al web de l’Ajuntament i, a partir
d’aquella data, s’iniciaran els tràmits per executar
les actuacions que hagin rebut més suports.

PROPOSTES
2018

PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

1

BOULDER /
ROCÒDROM

Disseny i instal·lació de la primera fase d’un espai
dedicat a l’escalada dins el Pavelló d’esports municipal.

20.592 €

2

RESTAURACIÓ FONT
DEL PARAIGUA
TORREBLANCA

Neteja, ordenació i restauració de la Font del Paraigua
de Torreblanca I, al carrer Coll Cardús.

19.371 €

3

SKATE PARK

Construcció d’un skate park de 220 metres quadrats i
cinc mòduls a l’Av. Muriel Casals, al costat del pavelló.

17.098 €

4

RESTAURACIÓ DE
LES BARRAQUES DE
CAN TORRELLA

Restauració de les barraques i enllaç amb una ruta circular que permeti visitar-les en una mateixa excursió.

14.723 €

5

RESTAURACIÓ
D’UN ESPAI NATURAL
A CAN SERRA

Neteja dels entorns, arranjament del camí,
consolidació de l’antic molí i restauració d’un gorg
a la pista dels horts de Can Serra.

6

COMPRA DE
MATERIAL INFORMÀTIC Equipar la Sala Antònia Verdura de la sotacoberta del
Castell amb 8 PC’s portàtils i un projector per poder
PER FORMACIONS
oferir un espai de formació per la ciutadania.

5.260 €

EQUIPAR EL CASAL DE
Equipar el Casal de la Gent Gran amb 2
LA GENT GRAN AMB
ordinadors i una TV de pantalla gran.
MATERIAL MULTIMÈDIA

4.200 €

7
8

11.193 €

Sala Antònia Verdura

PLANTACIÓ ARBRES
(ZONA D’OMBRA)

Plantació d’arbres amb la finalitat de crear una zona
d’ombra al capdamunt de l’Av. Muriel Casals, seguint
les recomanacions de diferents institucions.

2.636 €

