
17 DESEMBRE, 2018



RENDICIÓ DE COMPTES 
Quin és l’estat d’execució de les propostes guanyadores de 2018? 

Escola Mestral Platja de l’Arenal Pista Nova Llum Voreres 



Import per 2019: 200.000 €



Criteris que han de complir les propostes per ser acceptades: 

▪ Identificades amb les dades de contacte de la persona proposant

▪ Referents al capítol d’inversions 

▪ Referents a competències directes i assumides per l’ajuntament

▪ Concretes i avaluables econòmicament 

▪ Viables tècnicament i ajustades a la normativa jurídica vigent

▪ Sostenibles en el temps 

▪ D’interès general i de gaudi per a tota la ciutadania



A tenir en compte, NOVETATS!

▪ Ampliació de terminis de presentació de propostes i de votació

▪ Increment d’espais físics on es podran presentar les propostes i votar

▪ Sessió informativa, prèvia a la votació, per presentar les propostes vàlides

▪ Votació: una única butlleta amb propostes de tots els nuclis del municipi

▪ Selecció de propostes guanyadores: criteris de selecció



Principals DATES a recordar:   

18 des. –
13 gener

1. Presentació de propostes 

17 gen. –
31 gener

2. Validació tècnica 

7 de 
febrer 

3. Sessió informativa   

21 feb. –
6 març

4. Votacions  

12 de 
març 

5. Sessió de retorn   



UBICACIÓ a recordar:   



ENTRENAMENT: Recuperem algunes propostes d’anteriors edicions: 

VÀLIDES Arranjar el paviment 
del Passeig Marítim Renovar y mejorar 

los juegos infantiles 
en el patio de la 

guardería

Col·locar bandes 
sonores i pas de 

vianants al C/ 
Montsià

Posar taules exteriors 
d’escacs al Passeig 

Marítim

Renovació de 
l’enllumenat públic a 

la zona cèntrica



ENTRENAMENT: Recuperem algunes propostes d'anteriors edicions: 

INVÀLIDES

Millora del camp de 
futbol 

Enderrocament de 
“Cal Sirisi” i 

construcció d’una 
plaça

Fer cinema infantil a 
l’Auditori a l’hivern

Espai objecte de 
concessió de l’Estat 

Supera l’import 
màxim: implica 

adquisició d’una 
propietat privada i 
nova construcció És un servei. No és 

una inversió 



RECUPEREM les propostes d’altres edicions: 

INVÀLIDES

Mejorar los accesos 
de la rotonda de 

entrada al municipio 

Més espais verds
Manca de concreció 
en l’emplaçament

Hauria d’estar inclòs 
en el planejament 
urbanístic general i 

no ho està. Mantenir la platja de 
l’Almadrava en bones 

condicions 

És un servei de 
manteniment. No és 

una inversió



Com ens IMAGINEM el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant d’aquí a uns anys:    

VANDELLÒS I 
L’HOSPITALET DE l’INFANT 2019

VANDELLÒS I 
L’HOSPITALET DE l’INFANT FUTUR

PRESENT FUTURVISIÓ



Visió de Futur

▪

▪

▪

▪

▪

De què estem suficientment dotats?  

▪

▪

▪

▪

▪

Què ens manca? 

▪

▪

▪

▪

▪

Propostes d’inversió  

▪

▪



Com ens IMAGINEM l’Hospitalet de l’Infant d’aquí a uns anys:    

1. Escrivim breument la vostra visió sobre Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant del futur

2. Sobre què ja estem suficient dotats, tenim cobert i per altra banda les mancances / necessitats que 

té el poble actualment

3. Fixant-nos en aquestes mancances, redactar alguna proposta, ara ja sí en clau INVERSIÓ, que apunti 

a adequar la situació actual amb la visió de futur que tenim

4. Compartir-ho amb el grup, tot recollint les propostes en que més coincidim. 

5. Intentant redactar alguna proposta sobre la qual coincidim més d’una persona, incorporant totes les 

visions, sense deixar-nos cap fora. Som capaços? 



Recull de propostes d’inversió 

▪

▪

▪

▪

▪

Proposta d’inversió “sumada”

▪



Què PROPOSEM per l’Hospitalet de l’Infant d’aquí a uns anys:    

1. Exposem grupalment les propostes redactades en clau “sumant”


