Nom organisme : Comissió Pressupostos Participatius
Reunió número 2: Presentació i valoració del Quadern de Propostes
Data: 7/06/2018
Horari: 19 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

ASSISTENTS

:

Nom

Grup polític

Eva Martínez Morales

PSC – Presidenta de la Comissió

Elisabeth Romero Salguero

PSC

Joan Manuel Arrabal Galisteo

PSC

Eduard Pérez

ERC

José Ávila Forga

Vallirana Sí es pot – Sí se puede

Antonio de Dios

Ciutadans

Maribel Rodríguez Jodar

ACAF

Francisco Nicolás

AE Vallirana

Sònia Bosquet i Esteve

Ciutadana (-45 anys/Centre)

Pilar Cecília Riu

Ciutadana (+45 anys/Vallirana Parc)

Robus Delgado Bayon

Ciutadà (+45 anys/Vallirana Parc)

Óscar Pizarro Gómez

Ciutadà (-45 anys/Centre)

Núria López García

Tècnica de Participació

ABSENTS: Omar Rodríguez Bello (Junts Per Vallirana) i Joan Comas (CiU)

Ordre del dia:
1. Breu exposició de la valoració tècnica de les propostes presentades per la ciutadania.
2. Anàlisi i validació del Quadern de Propostes resultant de la valoració tècnica duta a terme
per l’equip tècnic municipal.
3. Establiment del número de propostes que la ciutadania podrà votar
4. Posada al dia de l’adaptació del nou Reglament de Protecció de Dades
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Punt 1. Breu exposició de la valoració tècnica de les propostes presentades per la ciutadania
La regidora de Participació Ciutadana, Elisabeth Romero, introdueix breument el contingut del
Quadern de Propostes, indicant l’estructura que té i el mètode que s’ha seguit per a valorar cada
proposta.
Punt 2. Anàlisi i validació del Quadern de Propostes resultant de la valoració tècnica duta a
terme per l’equip tècnic municipal
Es llegeix en veu alta cada proposta presentada i la seva valoració tècnica. Després, de manera
conjunta es van fent les esmenes pertinents. Amb motiu de l’elevat volum de propostes, s’arriba a
analitzar fins a la proposta 25, i es determina que la resta de propostes i punts de l’ordre del dia es
faran el proper dilluns.
Acords:
PRIMER.- Contactar amb l’autor/a de la proposta número 13 per clarificar el que demana més
concretament.
SEGON.- Realitzar novament una valoració tècnica de la proposta número 14, valorant el cost
econòmic del projecte i enumerant les pistes amb què compta el jovent al municipi.
TERCER.- Eliminar un fragment de la proposta número 15, amb motiu de desacord en una part de la
valoració.
QUART.- Celebrar una tercera reunió el dilluns 11 de juny a les 18:30 per acabar de validar tot el
Quadern de Propostes i dur a terme els punts 3 i 4 de l’ordre del dia, que no s’han pogut realitzar.

A les 20.30 hores s’aixeca la sessió.

I perquè així consti, signo la present:

Núria López García
Tècnica de Participació Ciutadana
Ajuntament de Vallirana
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