Quadern de Propostes
Pressupostos Participatius 2019

Presentació de propostes
Desprès de l’èxit dels Pressupostos Participatius 2018, l’Ajuntament de Vallirana inicia els
Pressupostos Participatius 2019, aquest any amb una dotació pressupostària de més del doble:
190.000 €.
Passada la fase de presentació de propostes, en total se n’han presentat 45.
Ara, en aquest Quadern de Propostes, es donarà a conèixer la valoració tècnica de cadascuna
d’elles, determinant que totes compleixin amb els requisits que han de garantir, tal com així ho
estableix l’article 2 del Reglament de Pressupostos Participatius, elaborat i aprovat per la Comissió
de Pressupostos Participatius. Una vegada presentat aquest Quadern de Propostes, es passarà a
la fase de votació, compresa en el període del 22 de març al 7 d’abril, ambdós inclosos.
Convé, doncs, recordar les condicions que han de garantir les propostes presentades:
2. Els projectes hauran de ser, preferiblement, inversions. Es considera inversió tot allò susceptible
de ser una despesa feta sobre béns mobles i immobles que sigui necessària per al funcionament
dels serveis públics locals i tingui una vida útil superior a un any. Han de ser iniciatives concretes
que es puguin valorar econòmicament. Així doncs, les propostes hauran de complir les següents
condicions:
a) Que sigui un projecte de competència municipal
b) Preferiblement, que no contradigui els plans aprovats
c) Que sigui realitzable i viable tècnicament
d) Que sigui viable econòmicament, dins la partida pressupostària aprovada pel Ple municipal
e) Que respecti el marc jurídico-legal existent
f) Que no representi costos addicionals en futurs pressupostos, tret del manteniment ordinari
g) Que doni resposta a una necessitat col·lectiva
h) Que sigui èticament aplicable. Es descartaran aquells que proposin exclusió, rebuig o
insostenibilitat. S’entén per accions insostenibles, aquelles accions que comprometin les
possibilitats i necessitats de desenvolupament de les generacions presents i futures; i s’entén per
exclusió aquelles accions que excloguin socialment a un sector de la població
i) Que sigui un projecte o servei que no s’estigui oferint ja al mateix barri on es sol·licita
Aquestes propostes han estat estudiades per cada departament tècnic, en què, com a experts
coneixedors de l’àrea, els tècnics municipals han determinat si complien amb els requisits del
Reglament. Alhora, les propostes presentades han servit a cada àrea per a mostrar-los una visió
global de les demandes de la ciutadania.
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Recull de Propostes
1. Bandes frenada per cotxes al vall del sol
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 3.950,44 €
Volem sol·licitar que es posi algun dispositiu (bandes frenada, bàdems, etc...), al carrer vall del sol
(aproximadament entre el 39 i 51). Alguns cotxes aprofiten la doble corba que fa el carrer per fer
derrapar el cotxe, inclús fer carreres. Ja fa uns anys es va estavellar un cotxe contra el nº43, i l'any
passat (estiu) es va estavellar un altre contra una furgoneta al nº45 (hi ha denuncia feta). De moment les
destrosses han estat tanques i cotxes, qualsevol dia pot ser un nen, vianant o persona que surt de casa
seva. Per no dir el molest que és sentir aquestes carreres mentre intentes dormir.

Valorada la proposta per la policia, es determina que en principi no hi hauria cap problema de
seguretat viària en la incorporació d’unes bandes de frenada, a l’alçada dels números 21, 33, 65 i
81 del carrer, així com les marques vials que hi corresponguin.
Per part de Serveis Tècnics, es proposa un dispositiu en "esquena d'ase", que permet l'evacuació
d'aigües pluvials als laterals, cosa que no permeten altres sistemes. Les actuacions es basarien
en:
Tall de paviment asfàltic (86,78 €)
-

Demolició de paviment mescla bituminosa (520,85 €)
Reblert amb mescla bituminosa per a formació d’esquena d’ase (1550,71 €)
Pintat triangles d’advertiment (151,19 €)
Subministrament i col·locació de senyal vertical de perill (1640,91 €)

En total, doncs, seria una inversió de 3.950,44 €.

2. Campanya contra el tabac a nivell local / Vallirana sense fum
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 10.000 €
Vallirana som un municipi que conviu diàriament amb el fum dels cotxes de la carretera, però que tot i això
ens hem acostumat a veure vulneracions de la normativa anti-tabac al poble.
La proposta vol engegar una campanya local per eliminar el consum de tabac per part de menors (la
qual cosa, per molt que costi d'acceptar, avui en dia no és prou efectiva) i oferir alternatives saludables.
Avui en dia no es realitzen suficients accions, i el consum de tabac per part de menors, o adults en llocs no
permesos, s’escampa per tot el poble, és un fet evident.
Les autoritats han de tenir un caràcter didàctic, però no poden restar impassibles davant de vulneracions
constants, que no fan més que afectar la salut dels nostres menors.
Per tant, des dels Pressupostos Participatius 2019, s’hauria de destinar una part a realitzar una campanya
didàctica per conscienciar als menors i a les seves famílies. Tot amb la intenció d’adoptar hàbits de vida
saludables, mai des del punt de vista recaptatòria.
Les accions es podrien estendre al consum d’alcohol, que també es preocupant i pateix la mateixa manca
d’atenció per part de les autoritats. Seria bo que la conscienciació es secundés per part de tota la
ciutadania, per fer de Vallirana, un poble sense fum.
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Des del departament de Comunicació s’informa que, estudiat el reglament, la proposta es pot
incloure entre les que passin a votació de la ciutadania.
Pel que fa a la campanya informativa, s’expressa que no és fàcil estimar el cost en tant que no es
determina a la proposta el material, l’abast i cobertura de la campanya, o les eines i estratègies.
És per això que el departament proposa una campanya tipus, composada per:
-

Elecció de l’eslògan
Disseny del logotip
Disseny de cartell/s informatiu/s
Impressió i col·locació de banderoles
Disseny i impressió de pancartes
Elaboració de continguts, disseny, maquetació i impressió de 7.000 díptics informatius
Bustiada dels díptics
Determinar dissenyar i demanar diferents elements de marxandatge

Amb tots aquests elements, es calcula que el cost podria ser d’uns 8.000 €, tenint en compte que
pel que fa a les xerrades, tallers i altres activitats didàctiques no s’han tingut en compte en el cost.
Per últim, pel que fa a la campanya didàctica, que comprendria, doncs, la celebració de xerrades,
tallers i altres activitats, es pressupostaria en uns 2.000 euros.

3. Reordenació cruïlla carrer Comerç amb av. de l'Esport
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 58.489,48 €
Torno a enviar la meva proposta de l'any passat. La reordenació del trànsit a la cruïlla del c/Comerç amb el
c/Costa Brava i Av. de l'Esport ja que és una zona de força trànsti per la proximitat de centres educatius i
instal·lacions esportives. Proposo que s'utilitzi la zona del transformador per fer una rotonda que permeti als
vehicles que venen des de la zona de la riera puguin accedir directament al c/Costa Brava sense haver de
passar per tota l'av. de l'Esport. Es tracta d'una millora semblant a la que es va fer a la zona del CAP. Amb un
millor regulació del trànsit es descongestionarà la zona escolar en hores puntes. Alhora s'evitarà la mala praxi
d'alguns conductors que no respecten la senyalització i accedeixen directament al c/Costa Brava quan està
prohibit, posant en risc els vehicles que des del citat carrer accedeixen correctament a l'avinguda de l'Esport.
Es tracta d'una proposta per millorar la mobilitat en aquest punt i la seguretat en una zona escolar.
Com que és una proposta de l'any passat ja hi ha un informe tècnic que l'avala i la valora.

Valorada la proposta per la Policia, s’informa que tècnicament i a efectes de seguretat viària,
l’autor/a de la proposta té raó i seria més segur fer les modificacions que proposa, no obstant això
s’ha de tenir en compte que l’elevat cost que podria suposar i la impossibilitat de poder controlar,
com ell molt bé diu, totes les conductes incíviques, fan que calgui també una valoració del
Departament de Serveis Tècnics per pronunciar-se en l’assumpció i viabilitat d’aquest projecte.
Per la seva banda, el Departament de Serveis Tècnics determina que el projecte, malgrat que
requereix redacció de projecte, aprovació amb exposició pública, licitació de les obres, adjudicació
i execució de projecte, seria viable econòmicament, en tant que, prenent com a referència altres
actuacions de realització de rotondes fetes recentment en altres zones, tindria un cost aproximat
de 58.489,48 €. Això, desglossat, seria:
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Els treballs de moviment de terres per a obertura de carrer, la formació de caixa per a paviment,
la càrrega i transport de terres a un abocador autoritzat, suposa un cost de 1.887,50 €. La
compactació de terres existents al 95%, suposa un cost de 604 €; i la demolició del paviment
existent i posterior càrrega i transport a un abocador autoritzat, suposa un cost de 9.600 €.
D’altra banda, el subministrament i la col·locació d’asfalt de 10 cm de gruix, format per 2 capes de
5m incloent el reg d’imprimació, i la base de tot-u compactada al 100%, suposa un cost de
36.285,48 €. Per últim, el subministrament i col·locació de senyalització horitzontal i vertical
homologada, serien uns 12.000 €.

4. Construcció d'un parc de barres
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 23.000 €
Degut a la construcció del nou poliesportiu municipal a la barquera s'ha destruït l'antic parc de barres que hi
havia. És per això que som varis ciutadans els que creiem que a Vallirana li falta un parc com aquest. Podria
estar situat pròxim al Parc Central. No requereix d'una inversió molt gran i permet fomentar l'esport entre
persones de totes les edats.

Derivada la proposta al Departament desports, s’especifica que cal tenir en compte que l’actual
parc situat al recinte de la Barquera no s’ha destruït, només s’ha retirat per dur a terme les obres
de canalització de la riera, i en acabar aquestes tasques l’equipament tornarà al seu lloc original.
Vist l’ús que ha tingut aquest parc, tècnicament es valora més positivament equipar amb més
maquinària aquest parc, en comptes de crear-ne un deu nou en una altra ubicació. En base als
elements utilitzats generalment i als que manquen, des d’esports es creu convenient afegir, a més,
una bicicleta i un caminador. Aquesta ampliació podria ser encara més gran.
Tanmateix, es proposa des de serveis tècnics aprofitar el parc de barres existent i ampliar-lo amb
més elements de street workou, però, en comptes de mantenir-lo al lloc on era, aprofitar que s’ha
retirat temporalment per reubicar-lo davant del parc infantil de la Font del Rector.
Això suposa un cost aproximat de 23.000 €:
-

Paviment de cautxú
Solera de formigó
Bancs de fusta tropical i respatller 2,30 m
2 Papereres
Font
Fanal conjunt columna i llumenera, LED 3,7 amb fonamentació i obra civil connexions
IVA
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5. Construcción de la tercera pista de pádel al CEM de Vallirana y remodelación zona picnic
y solarium
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 75.769,15 €
Somos 4 los equipos en competición oficial (2 masculinos y 2 femeninos) desde hace ya 3 años, pero la realidad es que
las infraestructuras que tenemos no están en óptimas condiciones ni son suficientes. La competición se juega
semanalmente al mejor de 3 partidos que se juegan a la vez y en Vallirana al sólo tener 2 pistas, la tercera pareja tiene
que esperar a que finalice uno de los dos partidos, con los consiguientes retrasos e inconvenientes tanto para nosotros
como los rivales. Además una tercera pista nos permitiría poder tener más margen para poder acordar con el CEM la
posibilidad de poder realizar entrenos ya que el CEM quiere disponer de pistas disponibles para poder rentabilizarlas y
alquilarlas.
Nuestra propuesta sería la construcción de la tercera pista en la zona dónde se ponen las mesas de picnic de la
piscina exterior en verano y además aprovechar para reordenar y remodelar el solárium de la piscina y zona de picnic.
Des de Serveis Tècnics s’informa que els terrenys on es desenvolupen actualment les activitats del CEM
són de titularitat municipal, i el pla general els qualifica com a equipament esportiu. Per tant, la proposa és
compatible amb el planejament vigent. Actualment hi ha dues pistes de pàdel. Una nova pista suposaria
una despesa d’espai d’aproximadament uns 220 m2. La tercera pista de pàdel ocuparia en aquest cas part
de la zona verda adjacent a l'escola de música. Aquesta solució suposa un escanyament de la zona
enjardinada, però és l'única possible ja que d'altra manera s'ocuparien altres zones que s'utilitzen per a la
terrassa del bar.
La construcció de la pista de pàdel suposaria:
-

Tala d’arbre (319,67 €)
Neteja terreny (3.084,63 €)
Enderrocament paviment (2.238,01 €)
Rasa per a fonament (300,31 €)
Formigó armat per a fonament (2.143,35 €)
Acer per a armar (1.183,79 €)
Mur de blocs de morter de ciment blanc (3.738,58 €)
Reblert i compactació de terres (8.331,70 €)
Geotèxtil (710,68 €)
Làmina drenatge (1.092,34 €)
Base tot ú (2.985,83 €)
Base solera de formigó armat de 15 cm (5.722,87 €)
Paviment de formigó armat de 15 cm de formigó acabat amb helicòpter (6.253,20 €)
Paviment de llambordes tipus Breinco o similar (10.596,01 €)
Condicionament instal·lacions aigua (300 €)
Condicionament instal·lacions evacuació (400 €)
Muntatge pista de pàdel (25.918,20 €)
Manteniment anual pista (450 €)

6. Semàfor a la cruïlla entre el carrer major i Lluís Companys
No passa a la fase de votació
Motiu: Aquesta competència l’adquirirà la Comissió del Carrer Major
Un semàfor per regular la entrada i sortida del carrer ja que trobo que es una sortida perillosa.
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La proposta, valorada per Participació Ciutadana, no pot passar a la fase de votació per motiu de
competència. El Ple ordinari de 31 de gener va aprovar la creació de la Comissió del Carrer Major,
un òrgan de seguiment, control i deliberació del que serà el projecte del Carrer Major una vegada
la Variant es posi en funcionament. Així, el Plenari li va atorgar les següents competències:
1. Estudi i deliberació de les diferents fases de reparació i reforma del Carrer Major de
Vallirana per la seva transformació en un eix per cohesionar la vida comercial, cívica i
ciutadana del nostre poble
2. Incentivar la participació dels valliranencs i valliranenques en el projecte del Carrer Major
realitzant campanyes informatives sobre el projecte.
És per això que des de Participació Ciutadana es determina que l’espai per debatre els termes i
condicions del Carrer Major ha de ser la Comissió del Carrer Major, creada per a tal fi el dia 14 de
març, i no pas els Pressupostos Participatius. Per això el projecte, que proposa un semàfor al
Carrer Major, haurà de valorar-se amb la Comissió del Carrer Major.

7. Terminar el parque de la urbanización de la Pinatella
No passa a la fase de votació
Motiu: Ja s’estan realitzant les actuacions pertinents
Terminar el parque que se comenzó a construir en la urbanización de la Pinatella. En la zona somos bastantes
familias con niños y para llegar al parque más cercano es imprescindible el coche ya que hay bastante distancia.
Por lo que necesitamos que se termine el parque para poder tener una zona en la urbanización donde los niños
puedan jugar sin peligro

Aquesta proposta no es valora ja que des de l'Ajuntament s'està treballant per a poder finalitzarlo. El Parc va ser adjudicat i a mitja execució l'empresa va fer fallida i va entrar en concurs de
creditors. Per tal de poder continuar amb el Parc s'ha de resoldre el contracte i licitar la part restant.
Des de Serveis Tècnics ja s'han fet els informes per a poder resoldre el contracte i ja s'ha preparat
l'informe tècnic per a poder redactar el nou plec. Es preveu que en els pròxims mesos s'aprovi i el
plec i començar les obres a l'estiu.

8. ASFALT C/PRIORAT I C/PENEDES POLIGON INDUSTRIAL
No passa a la fase de votació
Motiu: Està pendent una modificació del pla parcial, actualment en tramitació, per poder redactar i
aprovar el projecte de reparcel·lació
A Millorar el carrer Priorat i carrer Penedes del poligon industrial, el cual l'asfalt es troba en molt mal
estat. Falta enllumentat a tot el carrer Penédes i asfalt a una bona part d'aquest.

Està pendent una modificació del pla parcial, actualment en tramitació, per poder redactar i aprovar
el projecte de reparcel·lació.
Amb tot i amb això, s’ha estudiat la proposta de forma econòmica, tot incloent la rehabilitació del
paviment asfàltic (hi ha un tram que no està executat), la realització de noves voreres on no n'hi
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ha, i la implantació de l’enllumenat. S'han extret preus de la previsió de costos d'urbanització de la
Modificació del Pla Parcial en tramitació:
-

Neteja i esbrossada (436,80 €)
Demolició del paviment (15.969,20 €)
Demolició de la vorada (4.506,90 €)
Formació caixa de paviment (10.756,80 €)
Col·locació vorada sobre base de formigó (134.918,16 €)
Col·locació rigola sobre base de formigó (32.270,40 €)
Subbase tot-u (24.368,80 €)
Paviment asfàltic (75.065,20 €)
Instal·lació d’enllumenat públic (82.100 €)
Imprevistos 3% (11.500 €)
Honoraris redacció projecte i direcció d’obra (47.408,28 €)

El total, doncs, serien uns 439.300,54 €, tenint en compte les obres sobre 3320 m2 de terreny.

9. ACCESSIBILITAT AL POBLE
No passa a la fase de votació
Motiu: L’autor/a de la proposta va haver de triar una de les propostes que va presentar, tal com
així ho estableix l’article 3 del Reglament dels Pressupostos Participatius
Tram de vorera des de les Casetes d'en Muntané (altura entrada polígon industrial,
urbanitzacions) fins arribar a les Casetes d'en Julià.

10. Lavabos en la zona de la petanca del espacio cívico
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 55.230,50 €
Se deberían hacer unos lavabos en la zona de la petanca para que los usuarios puedan acudir a ellos.

Valorada la proposta des de Serveis Tècnics, es valora la construcció d’un quiosc de 9,5 m2, amb
dues cabines de bany simples i una cabina de bany adaptat.
Desglossat, el projecte constaria de:
-

Subministrament i muntatge de quiosc prefabricat de 10m2, amb revestiment exterior HPL
o fusta tecnològica (41.966,54 €)
- Llosa fonamentació 9,5 m2 (1.216 €)
- Connexió sanejament (1.200 €)
- Arquetes i connexió a electricitat (600 €)
- Arqueta i connexió aigua potable (600 €)
- Esbrossada i preparació terreny (62,50 €)
- IVA (9.585,46 €)
El total de despesa seria de 55.230,50 €.
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En tot cas, no és una mesura aconsellable, atès que les instal·lacions de l’espai cívic de les
Bassioles ja disposen d’uns lavabos que es troben a uns 90 m de les pistes de petanca.

11. Instalación de sistema seguridad CCTV en urbanizaciones alejadas del casco urbano
No passa a la fase de votació
Motiu: Ja s’està executant
La idea sería la instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión en los accesos a las urbanizaciones,
al tratarse en muchos casos de viviendas bastante alejadas del casco urbano, con el fin de controlar la
entrada y salidas de posibles ladrones a nuestras viviendas. Varias poblaciones de Catalunya lo están
llevando a cabo, con un resultado positivo. Se aprovecharía la infraestructura de Movistar fibra para tal fin. Se
comenzaría por la instalación de las más alejadas del pueblo y en un par de años las tendríamos todas
conectadas y supervisadas.

Valorada la proposta per la Policia, s’informa que s’està treballant en la incorporació d’un sistema
de videovigilància intel·ligent i modular però que, d’inici, comptarà amb dues càmeres, una situada
al barri El Lledoner i una altra a l’entrada de la població per la zona del carrer Mestres Esqué i Artó.
Posteriorment es té previst col·locar-ne en altres zones d’elevada afluència, una vegada es
comprovi que el sistema funciona adequadament. De fet, es troba contemplat al pressupost
municipal, amb una dotació pressupostària de 45.000 €.
El projecte es troba en fase de licitació, i per tant la seva incorporació és imminent.
És per això que aquesta proposta, atès que ja entra dins els projectes d’actuació de l’Ajuntament,
quedarà descartada per a la fase de votacions.

12.

Mercat municipal i oci

No passa a la fase de votació
Motiu: No és propietat municipal
Propóso que el Mercat municipal sigui destinat a una zona d'oci. Bar de tapes,zona cines, bolera .
Crece que amb un Bon projecte pode aprofiar aquesta espai que ara esta inservible. Moltes gracias
pero poder donar la opcio de proposar.

Des de l’àrea de secretaria, intervenció i serveis tècnics, s’informa que el mercat no és propietat
municipal, sinó que és de titularitat privada, i que per tant no tindríem capacitat d’actuació en aquest
àmbit. Caldria, doncs, adquirir tots els negocis de què es conforma el mercat prèviament, i que
actualment pertanyen a diferents comerciants i botiguers del poble. Tanmateix, cal informar que la
cultura o el lleure, sí són activitats on l’Ajuntament pot incidir, però no pas l’oci. Per últim, tampoc
no seria competència de l’Ajuntament oferir un bar de tapes, uns cinemes o una bolera, sinó que
caldria que una empresa privada volgués instal·lar el seu negoci d’oci a Vallirana.
És per això que, per manca de titularitat municipal, i tal com ho estableix l’article 2 del Reglament,
aquesta proposta no podrà passar a la fase de votacions, perquè no es podria executar.
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13.

Construcción local social en les Bassioles

No passa a la fase de votació
Motiu: Inviabilitat econòmica
Construcción de un local social que tenga bar, panadería, supermercado,etc...

Derivada aquesta proposta a Serveis Tècnics, s’elabora un projecte que contempla la construcció
d’un petit edifici de 150 m2, d’una sola planta, de construcció prefabricada amb diferents estàncies.
Caldrà contemplar a part els honoraris de la redacció del projecte i direcció d’obra, no inclosos en
el pressupost estimat que es determina segons els barems COAC, tenint en compte els 150 m2
de superfície.
El cost total seria de 209.004,36 €, tenint en compte el coeficient geogràfic, el coeficient tipològic,
el coeficient de qualitat, el coeficient d’ús, els preus de mòdul bàsic, de mòdul de referència, les
despeses generals (13%) i el benefici industrial (6%).

14.

Un Piano per la Coral l'Esclat

No passa a la fase de votació
Motiu: No s’adequa a la normativa pressupostària
La Coral l'Esclat, la Coral del Poble necessita un piano nou o de segona mà en bon estat per poder dur a
terme els assajos i concerts periòdics. El piano que fèiem servir està espatllat i el director porta un portàtil
de la seva propietat als assajos totes les setmanes. Necessitem un de fixe per poder continuar representant
la nostra vila com venim fent des de 1981. Si us plau, ajudeu-nos a aconseguir-ho! Moltes gràcies :)

Derivada la proposta al Departament de Participació Ciutadana, a Secretaria i a Intervenció, es
determina que malauradament la normativa pressupostària no permet fer inversions per a tercers
si no es respecten certs principis de l’administració pública: igualtat, no discriminació i lliure
concurrència.
És per això que s’informa que aquest tipus de suport a les entitats cal vehicular-lo mitjançant les
subvencions, que són de caràcter públic i que es donen a totes les entitats que així ho sol·licitin
de forma anual.
15. Local de trobada dels joves de Vallirana.
No passa a la fase de votació
Motiu: És un servei que ja s’ofereix
Local on els joves de Vallirana, puguin estar tranquilament, i no tinguin que estar pel carrer. Podria
tenir unes taules de ping-ping,un futbolin, una pantalla per veure pel·lícules,..

Derivada la proposta al Departament de Joventut, s’informa que l’Ajuntament de Vallirana ja
disposa actualment d’un equipament juvenil pròpiament; que és el Casal de Joves, ubicat al C/
Major, 612, i que disposa d’una zona de pati exterior i esdevé un espai de trobada pels joves del
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municipi. Disposa de serveis per als joves com són les aules d’estudi, el Punt d’Informació Juvenil,
la Biblio Jove, l’Espai Vallirana Digital, etc., i d’una programació estable d’activitats juvenils
(Agenda Jove).
Tanmateix, fins el moment el Casal de Joves ha estat cedint espais per al desenvolupament de
moltes activitats de diferents àmbits, amb cursos formatius i classes, la qual cosa ha propiciat que
les aules moltes vegades es trobin ocupades i no donin resposta a la demanda d’espais del jovent
de Vallirana. No obstant això, la situació canviarà amb l’apertura de la Casa Mestre, que va ser
inaugurada el dia 1 de març i que es posarà en funcionament imminentment. En aquest nou edifici
municipal s’hi desenvoluparan tots els cursos i classes que s’ofereixen des de l’Ajuntament, deixant
lliures les aules del Casal de Joves, i a més s’hi ha adequat una sala polivalent que ofereix multitud
d’utilitats per a tothom qui demani fer-ne ús.
És per això que aquest any els joves disposaran definitivament de tot l’espai que necessiten, i per
tant la proposta queda denegada perquè és un servei que ja s’està oferint, i que a més se seguirà
oferint amb una millor qualitat.

16.

Merendero con barbacoas para cocinar a la brasa

Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 79.961,82 €.
Hola me gustaría tener un lugar con mesas para comer, y barbacoas para poder cocinar a la brasa.El
lugar podría ser el Parc del Cargol,aprovechando que ya tiene mesas y bancos.En la misma propuesta
que ya se hizo el año pasado, los tecnicos de la comisión,propusieron dicho parque para la posible
construcción,por lo que sugiero el mismo.

Derivada la proposta al departament de Serveis Tècnics, s’estableixen unes condicions
tècniques per a les barbacoes:
El marc normatiu que regula la prevenció d'incendis en àrees forestals recreatives estableix el
següent:
- Ordre de 17 de març de 1987, sobre àrees forestals recreatives. L'article 3, paràgraf c,
estableix la necessitat d'equipar les àrees forestals recreatives amb "elements naturals o
artificials perquè les persones visitants puguin romandre en un lloc preservat per fer foc
del tipus barbacoa".
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis
forestals. L'article 15, paràgraf a, estableix que es podrà fer focs d'esbarjo durant el
període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, dintre de les àrees recreatives i
d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, sempre que s'utilitzin fogons de gas o
barbacoes d'obra amb mata guspires.
Tanmateix, segons la normativa, cal que les barbacoes d'obra amb mata guspires situades a
àrees forestals recreatives compleixin les següents condicions:
- Cal netejar de vegetació baixa i arbustiva, d'arbres i de restes vegetals o de qualsevol
mena de material que pugui propagar el foc, un cercle de 5 m de radi al voltant de la
barbacoa.
- D'entre les diferents alternatives cal assenyalar la possibilitat de recobrir el sòl amb
lloses de pedra natural, grava o similar.
- Cal disposar d'aigua a prop de les barbacoes, que permeti apagar de forma immediata
petits incendis i les brases després del seu ús.
- S'ha de construir les barbacoes sobre una solera de formigó armat, pedra, totxos o
qualsevol altre material que mantingui la barbacoa aïllada del terra.
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Les barbacoes han d'estar tancades pels tres costats per un muret amb la forma
característica d'U, per protegir-les del vent.
Les graelles han de ser metàl·liques i abatibles per facilitar-ne la neteja
Si les graelles no disposen dels murets protectors hauran d'anar equipades amb uns
paravents col·locats en els costats oposats a la direcció dels vents dominants. Aquests
paravents podran ser de planxa metàl·lica o qualsevol altre material aïllant.
Les barbacoes poden anar revestides de pedra o de qualsevol altre tipus de material
refractari.
Les barbacoes aniran proveïdes d'un sistema mata guspires metàl·lic, consistent en una
planxa metàl·lica amb forats de diàmetre inferior a 7 mm i separats a una distància
similar. L'alçada del mata guspires serà d'aproximadament 1 m, en funció de la intensitat
del vent de zona, o bé anirà instal·lat a sobre de la xemeneia.

Tot i que la instal·lació és factible si les instal·lacions s'adeqüen a les normatives vigents, i l'obtenen
els permisos adients, cal dir que la instal·lació al parc del cargol estarà molt a prop de zones
urbanes (menys de 50 m), amb els inconvenients que això pot suposar per al veïnat. És per això
que es proposa una altra ubicació, que seria la zona d'equipaments del carrer Pedrera. A més de
la inversió inicial caldrà fer un manteniment de l'arbrat, l'estassada periòdica de la vegetació, la
neteja de residus i recollida de residus de la zona, també la recollida de selectiva dels contenidors
que es proposen. També s'haurà de preveure un recurs permanent que revisi la utilització i
vigilància del servei, que caldrà valorar-ne el cost que representa. No es valora el projecte ni la
direcció d'obra ja que és pressupost fet pels Serveis Tècnics.
Tenint en compte tot això, i valorant aspectes com el moviment de terres, l’excavació per al
fonament dels mòduls per les barbacoes, la connexió i subministrament de punts d’aigua, les
soleres de formigó armat davant les graelles, la construcció dels mòduls amb graelles, taules de
pícnic, lavabos portàtils, contenidors, el tancament del perímetre, les hores d’una persona
encarregada de la vigilància, i altres moltes qüestions, l’import total estaria estimat en uns
79.961,82 €.
Cal especificar que, malgrat que la normativa no prohibeix la incorporació de barbacoes als espais
públics, es tracta d’una instal·lació de risc (de fet per això cal preveure una vigilància permanent i
un tancament del perímetre) i des de Serveis Tècnics s’informa que no és recomanable la seva
incorporació.

17. Papereres i llum
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 11.035,80 €
Hola que tal?. Visc al carrer Estudis núm.17, al centre de Vallirana. Al meu carrer li falta llum per ser
mes segur i papereres per ser mes net. Aquest carrer desemboca a la plaça Estudis, plaça amb 1 sol
banc, sense papereres, amb cotxes sovint al damunt les voreres i els guarda-voreres sempre
estessos a terra. Ens agradaria als nostres veins i familia que fessiu una petita inversió i satisfer les
nostres necessitats (3 papereres + 1 banc + 2 faroles). Gràcies

Enviada la proposta al Departament de Serveis Tècnics, es determina que caldria, doncs, la millora
del mobiliari de la placeta del carrer Estudis, que inclou també la millora de l’enllumenat i la
incorporació de papereres.
Així, caldria fer una excavació de rasa 40x 60, paviment de panot de mescla bituminosa, demolició
del paviment i reposició de paviment asfàltic, rigola de 20 cm de morter de ciment blanc,
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fonamentació per a la columna amb dau de formigó armat, pericó de pas de maó i solera de formigó
de massa, bastiment i tapa per a pericó, col·locació de banc, papereres i fanal, envernissat,
subministrament i col·locació de cables, connexió a la xarxa, etc, i tot això suposaria un cost
estimat d’uns 11.035,80 €.

18.

Papeleras en las calles

No passa a la fase de votació
Motiu: Ja es té previst realitzar aquesta actuació
Hola, hay muy pocas papeleras por las calles de vallirana. Necesitarían poner más. Por ejemplo en la
calle miquel batlle desde el num 9 al 25 apenas hay una papelera. En la calle mayor tampoco hay
apenas papeleras.

Derivada la proposta al Departament de Serveis Tècnics, s’informa que està previst per als propers
mesos la instal·lació de 7 noves papereres al carrer Major. Cal tenir en compte la incorporació
d'aquests elements en la ruta de buidatge de papereres, i el pressupost de l’actuació s’estima en
uns 7.441,50 €.
Tanmateix, pel que fa a la resta de papereres que es puguin incorporar als voltants del Carrer
Major, tal i com proposa l’autor/a, serà competència de la Comissió del Carrer Major decidir-ho.

19.

Refugi animal participatiu

No passa a la fase de votació
Motiu: És un servei que implica costos addicionals en futurs pressupostos
Habilitar un espai on la gent pugui anar a conviure amb altres animals. Obert a l'adopció, amb espais
verds per passejar. On es puguin fet tallers amb les escoles, festes per fomentar el bon tracte cap als
animals, voluntariat, serveis a la comunitat. Un lloc on aquells animals que queden desemparats
perquè els seus amos els han deixat orfes trobin una llar. Educacional en el respecte.

Derivada la proposta al departament corresponent, es determinen diferents aspectes a tenir en
compte:
En primer lloc, l’espai. Actualment hi ha pocs espais disponibles on col·locar un centre de refugi
per als animals. Tanmateix, és encara més complex trobar un espai que tingui annexa una zona
verda i amb l’amplitud que requereix un espai amb les activitats i serveis que l’autor/a descriu.
En segon lloc els serveis que es puguin oferir en aquest centre, d’entre els quals l’autor/a en
proposa 3 (tallers, festes i serveis a la comunitat), suposen una despesa anual que compromet
futurs pressupostos.
Per últim el personal. És necessària la contractació de diferents professionals que gestionin el
centre, raó per la qual aquesta despesa suposaria també costos addicionals en futurs
pressupostos municipals.
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20.

Pavimentar el sendero del Parque Central

No passa a la fase de votació
Motiu: Inviabilitat econòmica
La propuesta es Pavimentar el sendero del Parque central, que actualmente es de piedresillas.
mejoraria mucho el aspecto y el transito a pie por alli, dado que los dias de lluvia se barre todo y se va
por los desagues y se agrita todo el sendero, es dificil de transitar con baton, sillas de ruedas,
monopatin y cochesitos de bebe. Se asfaltaria desde la calle de correos hasta el final casi llegando al
aparcamiento de atras donde esta la piscina cerrada. y quisas estaria bien agregar al gun tipo de juego
como mesas para pin pong.

Estudiada la proposta, des de Serveis Tècnics es determina que, tenint en compte que caldria
incorporar un paviment de sauló-ciment per mantenir la imatge d’un paviment natural, en un entorn
de parc, i mantenint les propietats d’un paviment impermeable, el cost suposaria més dels 190.000
€ de dotació pressupostària de què disposa aquest any el projecte.
La superfície, que seria d’uns 2.400 m2, i que contemplaria la retirada de vorades i paviments
actuals, la retirada del mobiliari urbà existent, l’excavació per a la caixa de paviment, el repàs i
piconatge de l’esplanada, l’estesa de sub-base de tot-ú de 15 cm de gruix, el nou paviment de
sauló-ciment, els encinats amb xapa d’acer galvanitzat, el drenatge mitjançant excavació de rasa
per la formació de cunetes vegetals, i molts altres elements, es pressuposta en 233.188,78 €.
21. Parque infantil /pipi can plaza paris
No passa a la fase de votació
Motiu: Es tracta d’unes instal·lacions que ja s’ofereixen en un espai molt proper
Propongo construir un parque para niños o en todo caso un pipi can en la plaza París, esquina Carrer
Lourdes con paissos catalans. Ya que todos los vecinos de esta zona no disponemos de esas 2
infraestructuras y tenemos que bajar al parque de abajo de la selva negra.

No es valora la sol·licitud ja que a prop de la zona hi ha parcs infantils (recentment s'ha fet el Parc
de la Sorra) i entre carrer Argentina i Avinguda de Païssos Catalans a més del Parc infantil hi ha
un espai d'esbarjo per a gossos al Carrer Poeta Pitarra dels 4 que n'hi ha al municipi. Per tant, es
considera que aquestes infraestructures estan bastant cobertes en aquesta zona i que, si bé
impliquen desplaçar-se, no són distancies grans.
22. Local Social, fet amb contenidors de mercaderies re condicionats
Passa a la fase de votació

14

Pressupost estimat del projecte: 60.694 €
Des de BTU-K VALLIRANA ens agradaria que es fes un Local Social, fet amb contenidors de mercaderies
recondicionats, on les entitats puguem tenir un espai propi i d’altres compartits per fer reunions, activitats,
tallers i on poder donar informació de les nostres activitats de manera presencial.

Des de Serveis Tècnics es proposa col·locar 2 contenidors de segona mà a la zona de les pistes
de petanca, al Camí de Campderrós, terreny qualificat com a equipament públic. Donada la
senzillesa del projecte, pot ser definit des de serveis tècnics. La proposta es desenvoluparia de la
següent manera:
-

Condicionament del terreny (1.000 €)
Moviment de terres (1.380 €)
Formació de solera de formigó armat de 20 cm de gruix acabat amb helicòpter (27.000 €)
Subministrament i col·locació 2 contenidors 12x2,5x2,9 (4.114 €)
Formació de paviment de formigó alleugerit acabat amb helicòpter interior container (2.400
€)
Finestres (4.800 €)
Subministrament i instal·lació de preses de corrent i punts de llum (900 €)
Subministrament i instal·lació de ventiladors (400 €)
Subministrament i instal·lació de quadre de distribució (800 €)
Subministrament i instal·lació de lavabos portàtils tipus Toi (1.900 €)
Subministrament i muntatge de pèrgola tipus Habana de microarquitectura o similar
(16.000 €)

El total suposa uns 60.694 €.
Tanmateix, cal remarcar que tot l’espai que es pugui oferir, ha de ser accessible a totes les entitats
que en vulguin fer ús, indiscriminadament, i sense tenir parcel·les o espais reservats per a algunes
entitats en concret.

23.

EL REBOST SOLIDARI DE VALLIRANA - SUPERMERCAT PER PUNTS

Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 54.774,49 €
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“El Rebost Solidari de Vallirana” té com a principal objectiu donar resposta alimentària als usuaris en situació
d'extrema vulnerabilitat (derivats per Serveis Socials) des d’una nova forma de distribució, es pretén passar
d’un sistema de lliurament de lots d’aliments tancats, a un nou model que dignifica l’atenció de les persones
usuàries en format "supermercat per punts". El nou model de distribució d’aliments es planteja com una
superació del model tradicional on la persona rep un lot d’aliments predeterminat i tancat. Està dissenyat com
un espai tipus autoservei, on els aliments exposats en les diferents prestatgeries tenen un valor en base a un
sistema de punts en funció de la tipologia d’aliments i els membres de la unitat familiar. Els aliments i altres
productes bàsics estaran exposats en prestatgeries amb la seva valoració en punts i, cada usuari, els haurà de
recollir en funció de les seves necessitats i preferències els dies estipulats. Per tal de poder desenvolupar el
projecte del “Rebost de Vallirana” caldrà distingir 2 espais (funcionals i també físics) diferents al centre. És
important entendre i operar de forma separada en els 2 àmbits, doncs les seves funcions són diferents i, en la
mida del possible, l’organització també haurà de ser diferent i adaptada a les diverses necessitats, tot i que la
gestió sigui global i, per tant, haurà de donar resposta a ambdues particularitats.
1.- Magatzem
Per una banda, comptaremm amb el magatzem d’aliments, un espai accessible per a la descàrrega de
productes de manera sistematitzada que s’obrirà per l’entrada de vehicles i lliurament de les mercaderies, i
específicament per a les fases de donació
d’aliments solidaris, donatius, aportacions puntuals i/o periòdiques, ... D’entrada, es determina que aquest és
un espai únic i que suposa també un ús compartit dels recursos disponibles i consumibles. L’àrea de
magatzem estarà dividida en 2 zones:
1.A.- Àrea de recepció: espai de recepció de les mercaderies, que comptarà amb un
mostrador o taula, i que està ubicat en el propi magatzem.
1.B.- Àrea de magatzem: espai d’emmagatzematge dels aliments. Aquest espai tindrà un accés restringit per la
càrrega i descàrrega, i es troba separat i sense visibilitat des de l’àrea d’acollida.
2.- Botiga
La botiga solidària ocuparà la part dreta del local de la creu Roja a Vallirana, un espai amb diferents prestatges
per tal de poder classificar els productes i exposar als usuaris. El format i disseny serà el mateix que el de
qualsevol supermercat. Els productes estaran classificats per tipologia i cada producte anirà marcat amb el
seu valor en punts. A part de les prestatgeries, s'instal·laran neveres per tal de poder mantenir el producte fresc
que oferim a les persones usuàries. Altres recursos que s'oferiran a les persones usuàries:
Amb el nou format del projecte volem incorporar els tallers d’economia domèstica, amb l’objectiu de treballar i
capacitar als usuaris per a poder gestionar i controlar l’economia i l’estalvi de la llar oferint informació, consells i
eines amb continguts teòrics i pràctics. L'objectiu és que tots els usuaris del projecte "El Rebost Solidari de
Vallirana" realitzin els següents tallers:
1.- El pressupost familiar
2.- Estalvi energètic a la llar
3.- Planificar, comprar i cuinar per estalviar
Aquestes accions formatives les realitzarem a l'aula d'activitats dirigides, us espai que adecuarem un cop
tinguem el projecte de supermercat en funcionament per tal de poder realitzar-les en bones condicions. El
projecte de "El Rebost Solidari de Vallirana" té un cost total de 16.000€ que es destinaran a adecuar les
instal·lacions dels local de la Creu Roja a Vallirana (espai de magatzem i espai de supermercat) i la compra de
prestatgeries i material per a desenvolupar l'activitat i a la vegada oferir un servei que dignifica a la persona
usuària.

Des de Serveis Tècnics es determina que, atès que l’edifici de Creu Roja és propietat de
l’Ajuntament, es poden realitzar les actuacions expressades. Malgrat això, el pressupost que Creu
Roja va facilitar, no fixava unitats quantitatives que es poguessin valorar objectivament pel
departament, raó per la qual es contacta amb l’entitat per valorar més adequadament el projecte.
L’arquitecta municipal es desplaça a l’edifici de la Creu Roja i de la seva visita en resulta el següent
pressupost:
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-

Enderrocs envans (1.249,92 €)
Enderroc mobiliari i equipament cuina (785 €)
Desmuntatge fusteries (444,50 €)
Tall de paret (400 €)
Càrrega i transport de runes i gestió de residus (1.065,60 €)
Paret de gero (1.652 €)
Enguixat (1.625 €)
Pintura interior dels 5 mòduls afectats, parets i sostre (11.594 €)
Porta nova (506,32 €)
Fusteria i vidre (2.800 €)
Prestatgeries supermercat (5.075 €)
Taulell i cadira supermercat (450 €)
Desplaçament equips de clima existents (600 €)
Modificació instal·lació elèctrica (3.600 €)
Modificació instal·lació veu i dades (2.656 €)
Despeses auxiliars, desplaçament equips (1.725,19 €)
Excessos d’amidaments i imprevistos (1.811,45 €)
Benefici industrial i despeses generals 19% (7.227,69 €)
IVA 21% (9.506,32 €)

24. ESPAI PER ALS VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES DE PROTECCIÓ CIVIL
No passa a la fase de votació
Motiu: Aquestes accions ja es faran
L'associació de voluntaris de Protecció civil de Vallirana, és un cos d'emergències format per veïns i veïnes de Vallirana
on donem el nostre temps gratuïtament per ajudar a la ciutadania i administracions en preventius i emergències.
L'associació nascuda a l'any 2015 ha anat creixent des-de els 4 voluntaris inicials fins als 10 que tenim a data d'avui.
Cada persona que forma part d'aquesta entitat és diferent en pensament, gustos i colors, abarquem dels 18 als 65 anys
però el que sabem segur es que som una gran família i hem de poder estar junts en un espai com fan totes les entitats.
L'entitat es l’única en tot el Baix Llobregat que no disposa de seu operativa, està pendent des-de 2015 de rebre un lloc
definitiu al futur edifici de la policia local, i per aquests retards mai hem pogut disposar d'una base per al voluntariat. La
fórmula que es demana es per al lloguer d'un espai tipus local o mòdul i les despeses de manteniment d'aquest durant
mínim d'un any i un màxim de dos anys, que es l'espai de temps que es calcula que pot l'ajuntament ubicar-nos en un
lloc definitiu. Aquesta vegada som nosaltres els que demanem el suport dels nostres veïns i veïnes per tal de tenir una
base on el voluntariat es pugui organitzar els serveis, preveure activitats, fer formacions, atendre nous/noves
voluntaris/àries i preparar el material, així com per poder-se canviar de roba quan se'ns demana anar a una emergència
o servei preventiu. a Vallirana hi han molts espais tancats i els podem donar una segona vida convertint aquest en la
seu d'una entitat associativa. Per altra banda, els materials que rebem d'empreses i particulars els tenim a casa de cada
voluntari, això vol dir que en cas de no ser-hi allà la persona els altres no ho podem recollir i això fa que no puguem
donar el servei com el poble de Vallirana es mereix. Es per això que demanem el vostre suport, pels voluntaris i
voluntàries que són també els vostres veïns.

Valorada la proposta per Intervenció i Participació Ciutadana, es determina que no és possible
legalment cedir un espai a una única entitat, sense haver garantit prèviament la lliure concurrència
exigida a les administracions quan es tracta de béns de domini públic. Així ho estableix l’article
57.3 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals, que determina que per a l’ús privatiu d’una porció de domini públic, s’han de tenir en compte
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els principis d’objectivitat, publicitat i lliure concurrència, principis aquests que administrativament
no serien suficients amb la presentació d’una proposta als Pressupostos Participatius.
És per això que l’Ajuntament té previst fer unes obres de condicionament de l’espai de l’antiga
companyia d’aigües de les Casetes, i posteriorment facilitar la lliure concurrència de les entitats
que en vulguin fer us, per tal de cedir-lo.
D’altra banda, des de Serveis Tècnics s’informa que no hi ha espais disponibles a disposició
d’aquesta administració i que la única possibilitat seria llogar un espai. Tanmateix, s’informa que
el 21 de gener de 2019 l’Ajuntament va adjudicar a un equip d’arquitectes la redacció del projecte
per a l’edificació del nou edifici de policia local, arxiu municipal, ADF i Protecció Civil. El nou edifici
preveu una superfície construïda d’uns 920 m2, dels quals 130 m2 es destinarien a Protecció Civil.
La configuració final de l’edifici es consensuaria amb els futurs destinataris, incloent Protecció Civil.
El termini per a redactar i aprovar el projecte és de 4 mesos. Un cop aprovat es podrà licitar
l’execució de l’obra, preveient un termini d’uns 8-9 mesos més. En total, doncs, 12-13 mesos.

25. PANTALLES D'INFORMACIÓ CIUTADANA I MUNICIPAL
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 86.005,52 €
Aquesta proposta és per a instal·lar punts amb pantalles verticals d'informació municipal. Les pantalles tenen
molta utilitat per a la gran quantitat d'informació que poden transmetre tal com: informació del trànsit, agenda
cultural (festes i actes), senyalització, previsió meteorològica, alertes (temps, accidents, talls de carrers o
carreteres, etç...) i tot tipus d'informació d'interès general per al ciutadà. Possibles punts a cobrir:
-Rotonda d'accès a Vallirana direcció Barcelona (davant Casal de Joves - artesanat).
-Rotonda d'accès a Vallirana direcció Tarragona (Parc Skate davant Mercadona).
-Parc central - Rotonda Av.Parellada
Les pantalles informatives per a ciutats són una plataforma de comunicació visual per a la difusió de
missatges i publicitat en entorns urbans. Aquestes pantalles estan cada vegada més presents en entorns
urbans el que facilita que moltes institucions o empreses de publicitat optin per aquest tipus de mitjans per
comunicar i informar. Es pot fer campanyes de promoció i publicitat per a tota la flota de pantalles, podent així
amortitzar la seva inversió ràpidament. A Vallirana tenim una població de prop 15,000 habitants i un trànsit
estimat de més de 30000 vehicles diaris a la N-340, és evident que aquests punts informatius arribarien a
molta gent!

Derivada la proposta al Departament de Participació ciutadana, es determina que la proposta
compleix amb tots els paràmetres establerts al Reglament dels Pressupostos Participatius, i que
per tant passarà a la fase de votació. Es tracta d’una eina que l’àrea d’innovació i projectes ja ha
valorat en alguna ocasió, i que és recomanable per a l’impuls i reforç de la informació institucional
i la comunicació amb la ciutadania. La raó per la qual no s’ha desenvolupat el projecte fins ara, és
el vandalisme, aspecte que cal tenir en compte a l’hora de valorar la proposta, en tant que es tracta
d’uns tòtems amb un elevat cost i que es troben a la via pública, quedant susceptibles de ser
malmesos. Des de Participació es valora la necessitat de col·locar-ne un més que el que proposa
l’autor/a de la proposta, i posar-ne aquest quart al propi Ajuntament.
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Pel que fa a la instal·lació de les pantalles, des de Serveis Tècnics s’informa que el
subministrament i instal·lació de les 4 pantalles suposarà:
-

-

Subministrament de 4 tòtem exterior de 47” amb pantalla d’alta lluminositat, miniCPU
industrial, software de gestió de continguts, sensor tàctil dualtouch i personalització del
software (46.772 €)
Enderroc vorera, excavació de rasa, rebliment i pavimentació (6.600 €)
Arquetes (673 €)
Canalització 2 tubs de PE 125 mm (3.420 €)
Modificació quadres enllumenat existents (2.600 €)
Escomesa de dades amb arqueta i canalització (4.093 €)
Alta nova línia (200 €)
Fonamentació tòtem a la via pública, anclatges a dau de formigó armat (1.040 €)
Despeses generals i benefici industrial 19% (3.880,94 €)
IVA 21% (14.926,58 €)

En total, doncs, el projecte suposaria un import de 86.005,52 €.

26. Instruments musicals a l'escola olivera
No passa a la fase de votació
Motiu: La proposa es solapa amb l’actual Pla Educatiu Local 2018-2026 que preveu aliances
educatives amb l’Escola de Música Municipal.
Des de l´Ampa de l´escola Olivera de Vallirana esten entusiasmats per començar un projecte per impulsar
l´educació musical a través de la practica instrumental. La iniciativa pretén fomentar l´interés per la cultura i
desenvolupar la sensibilitat musical a més a més de tot el que aporta la vivéncia de l´execució instrumental com
ara el desenvolupament de l´oïda o del sentit del ritme, l´escolta activa, l´atenció i la concentració, la millora en
la comunicació, la tutoria entre iguals o el treball en equip a més a més del desenvolupament de la creativitat o
la canalització de les emocions,…creiem que totes aquestes competències tindràn un impacte positiu en la
resta de disciplines treballades a l´escola i també a la vida dels nens i nenes. El projecte estaria enmarcat en
la franja lectiva i en horari extraescolar per tots els nens i nenes que vulguin aprofundir més en la formació
musical. El projecte estaria dirigit per un especialista en la pedagogia de l´instrument en col·laboració amb els
docents del centre i l´ajut económic estaria destinat a inverir en instruments musicals i material sonor, formació
pel professorat, beques per a estudiants i altres despeses com el pagament de formadors externs o concerts
didàctics.

La Regidoria d’Educació valora que pot ser un projecte molt interessant, però al consistir en una
activitat extraescolar és l’AMPA del centre qui determina les activitats extraescolars que s’ofereixen
cada curs a les famílies, prèvia aprovació en Consell Escolar.
En el cas d’oferir-se s’hauria de contemplar únicament pel primer trimestre del curs 2019-20
(octubre, novembre i desembre de 2019) i per qüestions organitzatives, s’hauria d’oferir a la resta
de centres de primària.
Segons el que estableix el Reglament dels Pressupostos Participatius 2019 les propostes
presentades no han de representar costos addicionals en futurs pressupostos (Article 2.1. f), per
tant aquest projecte no tindria continuïtat.
Segons el que estableix el Reglament dels Pressupostos Participatius 2019 les propostes
presentades no han de contradir-se amb els plans aprovats (Article 2.1.b), per tant es considera
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que aquesta proposa es solapa amb l’actual Pla Educatiu Local 2018-2026 que preveu aliances
educatives amb l’Escola de Música Municipal amb tots els centres educatius del municipi.

27.

Un semàfor

Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 38.248,90 €
Des de desembre visc al barri casetes d'en Muntaner, el meu pàrquing dona al carrer del darrera i a
les 8 del matí surto per anar a treballar i portar al meu fill a la llar d’infants, em costa molt incorporarme a la N 340,i quant la variant estigui acabada serà pitjor. També penso que aquest barri és de
vallirana s'hauria d'haver tret també ja que passen molts cotxes gracies

Des de Serveis Tècnics s’informa que es pot prendre com a exemple el semàfor recentment
instal·lat a la zona de Sedes, al casc urbà. La instal·lació de semàfors precisa d'autorització de la
Demarcació de Carreteres de l'Estat, i s'haurà d'adaptar als requeriments de la demarcació, tenint
en compte que l’informe podria ser negatiu.
Donat l'alt trànsit de vehicles en aquest tram, cal suposar que la freqüència de pas serà molt baixa
per als vianants, pel que cal considerar si seria rendible una instal·lació d'aquest tipus. Potser
caldria estudiar altres alternatives de pacificació de trànsit, com poden ser semàfors de velocitat
màxima, mesures disuassòries de reducció de velocitat, senyalització d'advertència, etc.

28.

Natació gratuïta a les escoles de Vallirana

No passa a la fase de votació
Motiu: Presenta costos addicionals en futurs pressupostos
Tornar a recuperar la tradició de la natació com assignatura a les escoles de manera gratuita, per a
tots els infants de Valllirana, per tal de garantir que tots els nens de Vallirana dominin la natació.

Des d’esports es valora la proposta i es determina que no compleix amb el requisit de l’article 2.f
dels pressupostos participatius: “Que no representi costos addicionals en futurs pressupostos, tret
del manteniment ordinari”.
L’única possibilitat és que aquesta acció es realitzi al llarg del 2019 sense tenir continuïtat en els
anys següents, quelcom que no recomanem. Aquesta actuació, per tant, es realitzaria només els
mesos d’octubre, novembre i desembre de 2019 amb les escoles que s’afegissin al projecte i
caldria definir quins cursos serien els beneficiaris.
Per la seva banda, La Regidoria d’Educació informa que actualment hi ha centres escolars d’infantil
i primària que inclouen la natació en les seves activitats, segons cursos i cicles, amb un preu
especial acordat amb el Centre Esportiu Municipal (CEM).
En el cas d’oferir-se s’hauria de contemplar únicament pel primer trimestre del curs 2019-20
(octubre, novembre i desembre de 2019) per qüestions organitzatives del CEM. S’hauria d’oferir a
la resta de centres de primària i seria un projecte que no tindria continuïtat, ja que segons el que
estableix el Reglament dels Pressupostos Participatius 2019 (Article 2.1. f) les propostes
presentades no han de representar costos addicionals en futurs pressupostos.
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29.

Recuperar la piscina olímpica de 50m

No passa a la fase de votació
Motiu: L’entitat va haver de triar una de les propostes que va presentar, tal com així ho estableix
l’article 3 del Reglament dels Pressupostos Participatius
Adequar la piscina per a poder gaudir durant tot l'any del lleure i la competició. Reparació de la zona de
gespa, solarium, platges, podiums i sureres per a la competició. Reparació vas i escalfament aigua per
poder fer-ne ús tot l'any.

30.

Millores a la piscina coberta

No passa a la fase de votació
Motiu: L’entitat va haver de triar una de les propostes que va presentar, tal com així ho estableix
l’article 3 del Reglament dels Pressupostos Participatius
Actualitzar tots els elements necessaris per a l'activitat federativa de natació i waterpolo,actualitzats a
les noves normatives. Marcador per waterpolo, marcatge de les àrees de joc, magatzematge material
esportiu, banderins competició.

31. Centre de diagnòstic per la imatge
No passa a la fase de votació
Motiu: L’Ajuntament no té la competència per oferir aquest servei
Com a població fa molts anys que necessitem un centre de diagnostic per l’imatge. Son molts els
habitants que presenten queixes per haber de marxar fins a altres hospitals per fer una radiografía, ja
sigui per una caiguda al parc o per una neumonia. Com a tecnica superior de diagnostic per la imatge,
medicina nuclear i Radioterapia penso que es podria portar a terme un petit centre de diagnostic per
l’imatge amb equip de radiologia convencional y un ecograf ja que per altres estudis radiologics con
TC,RM o estudis de medicina nuclear si que es mes logic haver-se de desplaçar. Penso que es una
proposta que el poblé agriaría i que també podrien aprofitar-se altres poblacions com Cervelló, Olessa...

Derivada la proposta als departaments corresponents, es conclou que l’apertura d’un Centre de
Diagnòstic per la Imatge no es troba entre les competències d’una administració local com és
l’Ajuntament de Vallirana.
És L’Institut de Diagnòstic per la Imatge, una empresa pública adscrita al CatSalut (Servei Català
de la Salut, Generalitat de Catalunya) qui gestiona, administra i executa els serveis de diagnòstic
per la imatge i de medicina nuclear.
Tanmateix, qualsevol centre sanitari privat que volgués incorporar al municipi un Centre de
Diagnòstic per la Imatge, hauria de concertar l’assistència amb el Servei Català de la Salut, que
pertany a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya. En qualsevol cas, però, tampoc
la incorporació d’un centre privat seria competència de l’Ajuntament, que no pot obligar a tercers
a establir a Vallirana un centre d’aquest tipus.
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32.

Mosquiteres llar d'infants

Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 15.895,06 €
Arriba l'estiu i amb ell els mosquits. Sol·licitem que es realitzi tractament corresponent contra el
mosquit tigre i la instal·lació de mosquiteres a les finestres de l'escola bressol.

Derivada la proposta a Serveis Tècnics, aquest informa que la instal·lació de mosquiteres a les
finestres de les dues escoles bressols municipals que hi ha a Vallirana estan pressupostades en
15.895,06 €.

33.

Taula Calenta per la cuina

Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 4.770,370 €
A l'Escola Pompeu Fabra tenim cuina pròpia i cal disposar d'un sistema adequat com un bany maria
amb reserva per poder mantenir la cadena de calent. Un cop acabada la cocció dels aliments, s'ha de
mantenir la cadena de calent per sobre 65ºC fins l'hora de servir, per tal d'evitar riscos de
contaminació microbiana. Per aquest motiu la nostra proposta és la taula calenta amb bany maria.

Des de Serveis Tècnics s’ha determinat que el cost de l’actuació seria d’uns 4.770,370 €, tenint en
compte els següents elements:
-

-

34.

Adequació de l’espai de cuina actual (500 €)
Taula calenta mural per a mantenir calents els plats abans del servei, mantenint la
temperatura desitjada, amb una construcció d’acer inoxidable i portes corredisses amb
ancoratge superior per a facilitar la neteja (3.084 €)
Imprevistos (358,40 €)
IVA 21% (827,90 €)
FOSO GIMNASTIC EN EL PROPER POLIESPORTIU DE VALLIRANA

No passa a la fase de votació
Motiu: Compromet la polivalència del nou pavelló
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Solicutud de construcción de un Foso en el nuevo Polideportivo de Vallirana. El Foso comprende una pileta de 1,20 cm de
profundidad, la cual tiene con una red y colchonetas debajo y después rellenado con cubos de espuma (Foso de Espumas)
o con una lona elástica (Foso Liso) y con los bordes protegidos y forrados con colchonetas, garantizando una amortiguación
eficiente, progresiva y segura en las caídas y recepciones. El Foso tiene como finalidad 2 aspectos muy importantes:
1. La seguridad de los Deportistas en las recepciones y para realizar nuevos elementos y ejercicios primerizos así evitando
posibles malas caídas y lesiones importantes para la salud del deportista.
2. Progresar a un ritmo más rápido en cuanto a su técnica y destreza. Ya que aquí influye el factor del miedo en los
ejercicios más peligrosos y con el foso el gimnasta se siente más seguro y protegido, así pudiendo realizar nuevos
ejercicios con más facilidad
Actualmente 2019, muchos municipios con Clubes de gimnasia artística de Cataluña han apostado por renovar sus
instalaciones y todos con foso, porque está demostrado que para los gimnastas es más seguro y progresan su técnica y
evolucionan muchísimo más rápido que sin foso, y porque el número de lesiones bajan con diferencia. De esta manera los
municipios acompañan a las instituciones de cara al crecimiento, a nuevos desafíos y apostando en este caso a una
integridad deportiva. Es imprescindible tener foso, porque muchísimos Clubes de nuestro alrededor han cambiado
instalaciones con muy buenas condiciones y foso, con lo que pasará que cuando tengamos gimnastas de alto nivel se irán
a los otros municipios, otros Clubes, porque aquí no podrán llevar a la práctica de más nivel y sus objetivos. Anteriormente
esto ya ha pasado, Vallirana lleva casi 35 años con la práctica de este deporte, y solo 3 gimnastas han llegado al máximo
nivel y a la gimnasia de elite, porque con 7 años se tuvieron que ir al CAR de Sant Cugat para llegar a su máximo potencial,
estas gimnasta son: Maria del Sol, Mónica García y Noelia Rubio. Y muchísimas más gimnastas durante los últimos 10
años han cambiado de clubes por esta causa.Los Municipios con Clubes con nuevas instalaciones con foso que puede ser
nuestra competencia: Esplugues, Molins de Rei, St Andres de la Barca, Hospitalet de Ll.
Nuestro sueño es crear desde Vallirana, desde el Club Esportiu TAGYM Vallirana futuras gimnastas de elite, un gran centro
deportivo de alto nivel y que los niños/as cumplan sus sueños como ir a un mundial u olimpiadas. No frenemos su ilusión…
Desde Vallirana con foso, podemos ser más grandes!

Derivada la proposta a Serveis Tècnics, s’informa que l'Ajuntament de Vallirana està fent una gran
inversió en la construcció del Pavelló poliesportiu. Aquest pavelló es més gran que un PAV-3,
model habitual per a poder tenir 3 pistes transversals que es converteixen en una de sola. Tant és
així, que el projecte que s'ha aprovat i s'està executant té quatre pistes transversals amb l'objectiu
que una d'elles és per a destinar-la a l'ús de gimnàstica. També s'equipa amb els estris adients
per a la pràctica de la gimnàstica amb un pressupost d’uns 200.000,00 € només pels estris. És
evident que s'està destinant una gran part de la inversió per a poder fer aquesta pista addicional i
equipar-la. En fase de projecte es va contemplar la possibilitat de fer el fosso però finalment es va
descartar per que compromet l'ús polivalent de tot l'espai que en ocasions podrà tenir el pavelló.
35. Control Velocitat carrer Baix Llobregat
No passa a la fase de votació
Motiu: L’entitat va haver de triar una de les propostes que va presentar, tal com així ho estableix
l’article 3 del Reglament dels Pressupostos Participatius
Sol.licitem instal.lacio de control de velocitat al carrer Baix Llobregat. Al núm 18 es troben les instal.lacions del
Club Esportiu Tagym, on cada dia hi ha moviment d'uns 70 nens aproximadament, ens trobem que els cotxes
que circulen per aquest carrer aganfen unes velocitats superiors a les establertes per el còdig de circulació,
posan el perill a les families que volen deixar als nens al centre. Per aixó demanem la instal.lació de mesures de
control de velocitat.
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36.

Semáforo o rotonda a la altura de las urbanizaciones Can Julia y la Pinatella

Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 73.523,53 €
Progongo que en la n-340 a la altura de la entrada a las urbanizaciones Can Julia y la Pinatella ponga
algun tipo de semaforo o rotanda, para que se pueda acceder con seguridad ya que se tiene que cruzar
la nacional y consta de 3 carriles( 2 hacia arriba y 1 hacia abajo) para poder acceder a
nuestras casas.
Despues seria necesario un paso de peatones ya que en cada sentido de la nacional hay paradas de
autobuses y ver cruzar a personas mayores, adultos y niños sin ningun tipo de seguridad.

Des de Serveis Tècnics s’informa que es pot prendre com a exemple el semàfor recentment
instal·lat a la zona de Sedes, al casc urbà. La instal·lació de semàfors precisa d'autorització de la
Demarcació de Carreteres de l'Estat, i s'haurà d'adaptar als requeriments de la demarcació, tenint
en compte que l’informe podria ser negatiu.
Donat l'alt trànsit de vehicles en aquest tram, cal suposar que la freqüència de pas serà molt baixa
per als vianants, pel que cal considerar si seria rendible una instal·lació d'aquest tipus. Potser
caldria estudiar altres alternatives de pacificació de trànsit, com poden ser semàfors de velocitat
màxima, mesures disuassòries de reducció de velocitat, senyalització d'advertència, etc.
S’informa que caldrà instal·lar un sistema doble de semàfors, més els de vianants i la regulació
del gir a l'esquerra. Cal un estudi específic, donat que pot ser un creuament una mica conflictiu.

37.

Aseos en pistas de petanca

No passa a la fase de votació
Motiu: Proposta presentada dues vegades
Se necesitan aseos para hombre y mujer, que consten de lavabos, lo más cerca posible de las pistas.

Aquesta proposta ja ha estat presentada per un altre ciutadà/na i per tant es decideix unificar la
número 10 amb aquesta (número 37), en tant que demanen exactament el mateix i la número 10
ha estat la primera a ser valorada.
38. ACTUALIZAR CAMIÓN DE BOMBEROS MERCEDES-BENZ UNIMOG DEL ADF
VALLIRANA
No passa a la fase de votació
Motiu: No s’adequa a la normativa pressupostària
Actualizar camion de Bomberos Mercedes-Benz Unimog del ADF Vallirana con trabajos de chapa y
pintura sacando oxidos y podridos de la carroceria mas la instalacion de medidas de seguridad como
es la instalacion de cinturones de seguridad para los ocupantes del camion.

Derivada la proposta al departament d’Intervenció, s’informa que malauradament la normativa
pressupostària no permet fer inversions per a tercers si no es respecten certs principis de
l’administració pública: igualtat, no discriminació i lliure concurrència.
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És per això que s’informa que aquest tipus de suport a les entitats cal vehicular-lo mitjançant les
subvencions, que són de caràcter públic i que es donen a totes les entitats que així ho sol·licitin
de forma anual. Aquestes subvencions són nominatives i entren dins del pressupost municipal.
39. Canviem les finestres de La Ginesta
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 105.841,22 €
La Ginesta és l’escola que estimen molts dels petits i petites de Vallirana, però el temps passa i ja li calen
algunes reparacions i millores urgents per recuperar el benestar de l’alumnat. Les finestres i les capses de les
persianes estan molt deteriorades, tant que l’escola pateix canvis de temperatura molt abruptes d’un espai a
un altre i hi ha aules en que mantenir l’escalfor els dies de fred es tradueix en un consum desmesurat de
combustible per alimentar la caldera. Aquest fet implica que, a més del malestar que comporta l’aire fred que
es filtra constantment de l’exterior, el balanç mediambiental sigui pèssim a causa de la gran quantitat de gas
natural que cal cremar durant tot l’hivern. El canvi de les finestres, així com de les capses de les persianes i
les pròpies persianes, farien que la temperatura a l’interior es mantingués molt més estable, comportant així
una millora en el benestar de l’alumnat, professorat i resta de personal de l’escola i essent aquest un pas
endavant per demostrar la responsabilitat mediambiental que tots hem de compartir i transmetre als nostres
petits i petites, ja que no caldria cremar tant combustible per compensar la pèrdua d’escalfor i estaríem així
contribuint a cuidar el nostre entorn. A mode de previsió inicial valorem el canvi dels següents elements
(finestres, capses de persianes i persianes): 48 finestres grans i 4 petites a les aules i 6 finestres estretes de
lavabos i sales. La proposta que plantegem la gaudirà l'alumnat present i futur, contribuirà en una millor
qualitat de l'educació a l'escola, comportarà un important estalvi energètic i es tradurià en un benefici ecològic
per al nostre municipi.

Derivada la proposta al departament de Serveis Tècnics, es valora favorablement la proposta, en
tant que La Ginesta és un equipament públic que pertany a l’Ajuntament de Vallirana. Es proposa
substituir la totalitat de fusteries de la façana del pati i del carrer La Lluna, excepte el finestral en
corba del vestíbul del pati i totes les portes d’accés. Aquestes actuacions es basarien en l’enderroc
de fusteries actuals, el transport i gestió de residus, les noves finestres d’alumini, i altres elements
a tenir en compte, la qual cosa suposa una inversió de 105.841,22 €.

40.

Radio Podcast Vallirana

No passa a la fase de votació
Motiu: Representa costos addicionals en futurs pressupostos i no és èticament aplicable
Desarrollar un medio de expresión de la ciudadanía en general, que permita dar a conocer sus historias,
experiencias, necesidades, propuestas, aportaciones, quejas etc, a través de programas bien estructurados,
grabados y subidos a la red en podcast, y que la población de Vallirana pueda acceder a ellos a través del móvil.
Esto permitirá crear una comunidad virtual, con la que podamos interactuar y darle un sentido de pertenecía al
pueblo, al ser escuchados y tenidos en cuenta cada uno desde su propia experiencia.
Con esta Radio podcast, llegaremos a todas las edades, en razón que trabajaremos la pluralidad de temas sin
restricción alguna y con la suficiente diversidad para tener una amplia participación.
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Estudiada la proposta per part del departament de Comunicació, s’expressa que no queda clar
què es demana, bàsicament no s’estableix qui en seria l’administrador i/o gestor.
Davant d’això s’obren dues possibilitats:
 Que la demanda sol·liciti que l’Ajuntament assumeixi el servei i disposi de la infraestructura
per oferir-lo. En aquest cas la proposta genera un cost de mà d’obra per a la seva gestió i
generació i publicació de continguts. Aquest cost es mantindria al llarg dels temps que
funcionés la “ràdio podcast” i per tant no compliria amb la condició F de l’article 2 del
reglament dels Pressupostos Participatius (“que no representi costos addicionals en futurs
pressupostos, tret del manteniment ordinari”).
 Que els Pressupostos Participatius cobreixin la despesa de la infraestructura i que el/els
sol·licitants se’n facin càrrec de la seva gestió. En aquest cas també s’obren dues opcions:
o Que ho gestioni un particular. En aquest cas caldria que la Comissió dels
Pressupostos valorés sí és correcte destinar diners a un particular perquè tingui un
mitjà privat amb finançament/inversió pública. A més, no hi hauria cap control sobre
el seu ús i la possibilitat “que exclogui socialment a un sector de la població” com es
determina en l’apartat h) de l’article 2 del reglament tot i que en la redacció de la
proposta es parla de “pluralitat de temes sense restricció”.
o Que ho gestioni una entitat. En aquest cas caldria valorar per part de la Comissió si
es tracta d’una proposta que encaixi amb el reglament o, si per exemple, no seria
més propi que l’entitat ho sol·licités com una subvenció.
Tanmateix en aquests darrers dos casos cal exposar que avui en dia es pot generar aquest servei
sense gairebé cap cost a partir de la utilització de programari lliure i gratuït. Com a inversió només
caldria un ordinador i un micròfon. En funció de la qualitat del producte final, tant en el procés
d’elaboració de continguts com en l’accessibilitat dels usuaris als continguts, el cost pot variar
considerablement.

41.

Vallibeach

Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 38.500 €
Promocionar el vòlei i tennis platja

Des de Serveis Tècnics es proposa situar el “Vallibeach” al Carrer Pedrera. Les mides totals de
zona de sorra son 28x20 m. La superfície esportiva de joc estaria formada per una capa de sorra
fina, anivellada, horitzontal, solta i uniforme, sense fins per evitar que s'aixequi la pols, ben passada
pel cedàs. El gruix de la capa de sorra seria com a mínim de 40 cm. El volum estimat seria de 224
m3, i es demanarien 250 m3. Caldria incorporar geotèxtil, xarxa, postes, cintes, etc, que es
col·locarien cada cop que es volgués jugar, i després es recullirien i guardarien. La sorra necessita
d'un manteniment per tal d’esponjar-la i passar-la pel cedàs per eliminar restes i netejar-la. El
xiringuito no es compta amb equip de cuina. Tampoc no es compta connexió a l'electricitat.
Amb aquesta nova zona proposada, el desemborsament total seria de 38.500 €, tenint en compte
elements com ara el desbrossament, l’anivellament del terreny, el mur de contenció, un xiringuito,
un mòdul lavabo Poliklin, connexions d’aigua i clavegueram, material mobiliari, xarxes de vòlei,
etc.
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42.

Construcció d’una pista de patinatge

Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 3.000 €
Pista amb les condicions reglamentaries per patinatge artístic o adequar una pista ja existent:
- Terra de "terrazo" o "parquet"
- Cobert
- Ratlles figures obligatòties (modalitat patinatge)
Degut a la necessitat del nostre club, per evitar caigudes, cremades, fred, forats al terra dels nostres
patinadors i patinadores.

Per la part de la Regidoria d’Esports podem dir que el cost de la construcció d’una pista de
patinatge nova, que a més fos coberta, com s’indica a la proposta, té un cost superior als
190.000€. Per aquest motiu no seria viable accedir a aquesta proposta donat que no compleix amb
el requisit de l’article 2.d dels pressupostos participatius: “Que sigui viable econòmicament, dins la
partida pressupostària aprovada pel Ple municipal”.
L’altre opció que es planteja a la proposta és adequar una pista ja existent. Aquesta opció és més
viable donat que es realitzarà una actuació de reforma sobre l’actual paviment del poliesportiu al
llarg de l’estiu. En aquest cas ja tindríem una pista existent, coberta i el marcatge de les ratlles de
les figures obligatòries (modalitat patinatge) tindria un cost d’uns 3.000,00 € segons consulta
realitzada a especialistes. Aquest cost s’hauria d’imputar als pressupostos participatius en cas
d’optar per aquesta opció.
Pel que fa a Serveis Tècnics, es valora la opció de construir una nova pista de patinatge de formigó
lliscat, de 22x44 m, i una estructura de cobriment amb estructura prefabricada i panells tipus
sandwich. La proposta, que necessitaria projecte, aprovació municipal, i direcció d'obra, té un cost
de 820.371,49 €. Aquest preu inclou l’adquisició d’un solar, però en cas de no adquirir-ne i usar
algun espai propi, el cost seria de 423.921,49 €, que per tant supera els 190.000 € de límit
pressupostari.

43.

Reformar parque infantil “Parc de la Bassa”

No passa a la fase de votació
Motiu: Aquest projecte ja s’està desenvolupant actualment
Propongo que se reforme el parque infantil que esta detras del Escut.
Este parque esta muy dejado, falta de mantenimiento. le falta un perimetro cerrado para evitar que
entren animales y lo utilicen de pipi can. Me gustaria que tuviera piso de goma para que los mas
pequeños no se lastimacen al caer, dado que es de piedresillas y es sucio e incomodo. Tambien
agregaria mas bancos o mesas tipo picnic. Es un buen espacio y se aprovecharia muchisimo mas si
se reformara. Creo que es el deseo de varios padres y abuelos de Vallirana que me han transmitido
sus descontentos con el parque. Aqui dejo una foto de la idea.

Un cop analitzada la proposta per part de Participació Ciutadana, s’informa que el projecte del
Parc de la Bassa ja està actualment en desenvolupament.
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El passat 22 de novembre del 2018 es va crear el Consell Municipal d’Infants de Vallirana, un
òrgan de participació format pels nens i nenes del municipi, mitjançant el qual els més petits tenen
l’oportunitat de reflexionar i meditar sobre les necessitats del seu poble, i proposar com a Consell
canvis i millores per tal que s’estudiïn i s’elevin al Ple de la corporació.
El Consell d’Infants està format per nens i nenes d’entre 10 i 11 anys (cinquè i sisè de primària)
que pertanyen a les escoles de L’Olivera, Campderrós i Dominiques Vallirana, les tres escoles del
municipi que aquest any s’han sumat al projecte (encara que esperem poder comptar amb totes
les escoles municipals l’any pròxim). Durant l’acte de Constitució, l’Alcaldessa els va formular tres
encàrrecs de l’any sobre els quals havien de treballar, un dels quals fou el de la reforma i millora
del Parc de la Bassa.
Els consellers i conselleres actualment s’han reunit en tres ocasions i el Parc de la Bassa és un
projecte que tenen bastant avançat. És per això que, atès que ja existeix un òrgan participatiu que
està elaborant el projecte, no cal presentar-lo com a proposta, perquè ja s’està treballant justament
en aquesta reforma, amb la particularitat que a més s’hi està treballant amb els infants, que al final
són qui utilitzaran les instal·lacions.

44.

Control del mosquit tigre

No passa a la fase de votació
Motiu: Aquestes actuacions ja es fan
Vinc obervant que encara que hagi passat bastant temps sense pluja hi han basses d' aigua que serán nius de
mosquit tigre ben aviat. La meva proposta és realitzar un control acurat per evitar que es formin basses d' aigua
ja sigui a nivell municipal com realitzant així mateix una campanya cívica de conscienciació a nivell dels
particulars fent:
- Xerrades
- Agents Cívics
- Actuacions de la Policia Local

Des de Medi Ambient ja es duen a terme accions de servei de control de mosquits (del març al
novembre), amb una freqüència setmanal i mitjançant tractaments químics larvaris, adulticides o
d’embornals (depenent de la situació). Els indrets d’actuació són les pinedes urbanes privades i
públiques de tot el terme municipal, sempre que es tracti d’indrets de l’àmbit d’actuació prefixat. El
mètode que s’utilitza és l’aplicació de caldo fitosanitari a través d’un vehicle equipat amb
atomitzador, caixa insonoritzada i abast aproximat de 50 m. La campanya s'allarga
aproximadament un mes i l’aplicació es fa des de la via pública.

45.

Gespa Camp de Futbol

Passa a la fase de votació
Pressupost estimat de la proposta: 190.000 €
Pel temps i ús de la gespa del camp de futbol, és necessari el seu canvi, perquè actualment el manteniment
és continu.

28

Aquesta substitució de la gespa del camp de futbol és una de les necessitats que tenim a la
Regidoria d’Esports degut a que la vida útil de la gespa artificial del camp de futbol ja està finalitzant
ja que ja porta catorze anys instal·lada.
Hem fet diverses consultes al respecte del cost d’aquesta obra i hem consultat licitacions que s’han
fet darrerament. Hem constatat que aquest cost oscil·la entre els 130.000€ i els 200.000€ (sense
IVA). Aquesta despesa inclouria la retirada de la gespa actual, el seu corresponent desplaçament
al punt corresponent d’abocador i les tasques d’instal·lació de la nova gespa. Per tant creiem que
en una licitació es podria canviar la gespa per l’import de 190.000 € previstos en els pressupostos
participatius, tenint en compte que per aquesta actuació caldria la totalitat d’aquesta partida
pressupostària. El problema que hi veiem tècnicament es que aquesta és una actuació que no es
podria fer fins l’estiu del 2020 donat que aquesta tasca comportarà entre 6 i 8 setmanes de feina i
per no afectar la competició oficial s’hauria de realitzar en període d’estiu. El procediment
administratiu que comporta, en cas de ser una de les propostes escollides, no arribaria temps per
realitzar-se aquest proper estiu. A més caldrà una bona acció informativa i de coordinació amb les
entitats que fan ús d’aquest equipament esportiu.
Cal tenir en compte que aquesta instal·lació esportiva també requerirà d’altres millores com les
tasques sobre els canals i les reixes dels desaigües.
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