Nom organisme : Comissió Pressupostos Participatius
Reunió número 3: Presentació i valoració del Quadern de Propostes
Data: 11/06/2018
Horari: 18.30 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

Enrique Giráldez

Ciutadans

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), Joan Comas (CiU) i Maribel Rodríguez
(ACAF)

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
Aquest punt es va fer a la reunió anterior.
Punt 2. Anàlisi i validació del Quadern de Propostes resultant de la valoració tècnica duta a
terme per l’equip tècnic municipal
Es llegeixen en veu alta les modificacions dutes a terme des de la darrera reunió, en que es va acordar
fer alguns canvis. Amb tota la Comissió en acord, s’inicia la valoració del Quadern de Propostes a
partir de la pregunta 26, que és on va finalitzar l’anterior reunió. De manera conjunta es van fent les
esmenes pertinents.
Punt 3. Establiment del número de propostes que la ciutadania podrà votar
Es determina que la ciutadania podrà votar fins a un màxim de tres propostes, i que el dia 12 de juliol,
en la reunió de la Comissió en què es coneixen i validen els resultats de la votació, s’agafaran els
projectes més votats fins a exhaurir el pressupost.
Punt 4. Posada al dia de l’adaptació del nou Reglament de Protecció de Dades
S’explica que s’ha demanat autorització als autors de les propostes presentades en paper per a fer
públics els seus noms a la plataforma digital, i que en cas de no haver rebut resposta, les seves
propostes han quedat anònimes.
Acords:
PRIMER.- Modificar el motiu pel qual no passa a la fase de votació de la proposta número 14
SEGON.- Modificar el motiu pel qual no passa a la fase de votació la proposta número 35
TERCER.- Determinar amb més detall, de la proposta número 38, quines dimensions exactes tindrien
els contenidors en qüestió, i tornar a valorar tècnicament si fos possible econòmicament afegir un
contenidor més.
QUART.- Acceptar la proposta número 41 per tal que passi a votació, malgrat la valoració tècnica,
que determina que el projecte suposaria costos addicionals en futurs pressupostos, sempre i quan
s’estableixi clarament que la proposta seria una mena de “projecte pilot” i que tindria una durada d’un
any.
CINQUÈ.- Acceptar la proposta número 44 per tal que passi a votació, malgrat la valoració tècnica,
que determina que la proposta no és de competència municipal, tenint en compte que es tracta d’una
entitat que fa un servei clau per a la comunitat i que donaria beneficis al municipi.
SISÈ.- Enviar a tots els/les autors/es de les propostes un correu a títol individual en què se’ls informi
de la valoració tècnica de la seva proposta, i donant-los un període d’esmenes fins el dijous a les
00.00 hores, en cas de no estar d’acord amb la valoració rebuda. Aprofitar el correu per a convidarlos a la presentació del Quadern de Propostes el proper divendres 15 de juny a les 18 hores.
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SETÈ.- Determinar que es puguin votar fins a tres propostes de projectes, i en base als resultats, la
Comissió seleccionarà les propostes guanyadores en funció dels resultats obtinguts i del pressupost
que vagi quedant a mesura que es trien projectes, fins a exhaurir el pressupost disponible. Com ja es
va determinar a l’article 9.4 del Reglament de Pressupostos Participatius, en el cas que hi hagués un
romanent, aquest es destinarà a ajuts per a Serveis Socials.
VUITÈ.- Celebrar la propera reunió de la Comissió el dijous 12 de juliol a les 18 hores.
NOVÈ.- Celebrar l’Acte Públic de presentació de les propostes guanyadores el dia 19 de juliol a les
20 hores a la Masia Molí de Can Batlle.

A les 19.50 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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