Nom organisme : Comissió Pressupostos Participatius
Reunió número 4: Presentació dels resultats de la votació i tria dels projectes guanyadors
Data: 12/07/2018
Horari: 18.00 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

Ignasi Amat

Vallirana Sí es pot – Sí se puede

Maria José Cabeza de Vaca

CiU

Enrique Giráldez

Ciutadans

Maribel Rodríguez

ACAF

Sònia Bosquet i Esteve

Ciutadana (-45 anys/Centre)

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), Francisco Nicolás (AE Vallirana) i Pilar
Cecília (Ciutadana de +45 anys/Vallirana Parc)
Ordre del dia:
1. Breu exposició dels resultats de les votacions i del procés de les mateixes
2. Tria dels projectes guanyadors que s’hauran d’executar

Punt 1. Breu exposició dels resultats de les votacions i del procés de les mateixes
La tècnica de Participació Ciutadana explica breument com ha anat el procés de votacions durant els
24 dies en què ha estat obert a la ciutadania i mostra els resultats amb les propostes ordenades de
més a menys votades. Fa una valoració del nivell de participació i la fluctuació de vots durant els 24
dies.
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Punt 2. Tria dels projectes guanyadors que s’hauran d’executar
Amb els resultats al davant, es debat sobre l’execució de propostes. Les tres primeres sumen en total
71.000 euros, raó per la qual es respectarà l’ordre de votació, en no haver cap conflicte pressupostari.
S’explica que, tal com els tècnics han establert, la primera proposta dependrà del vist i plau de la
Demarcació de Carreteres, que pertany al Ministeri de Foment de l’Estat. En cas de no donar
l’aprovació aquest últim, s’acorda que es passarà a executar la següent proposta més votada amb un
pressupost similar, que és la quarta, de creació d’un lloc de pícnic per a poder cuinar a la brasa. Cal
dir que executant aquesta proposta juntament amb la segona i la tercera, superaria el límit de 75.000
euros, però, tal com ha acordat la Comissió, en ser un cas de necessitat, i per no perdre la següent
proposta més votada de pressupost elevat, caldrà ajustar una mica el pressupost de les tres
propostes, o, en tot cas, recórrer a altres partides per acabar de cobrir tot el cost de l’execució de les
propostes. S’informa també que se sabrà alguna cosa sobre si es té permís o no per a l’execució del
primer projecte, en un temps aproximat de dos mesos.
Acords:
PRIMER.- Executar les tres primeres propostes guanyadores, que són: fer la semaforització per a
sortir cap a Barcelona des d’Av. Vall del Sol 88 al C/ Major; el magatzem per al Drac Apocaleus i
Diables Banyuts, i la substitució del sistema d’extracció de la cuina de l’Escola Pompeu Fabra, amb
92, 90 i 89 vots respectivament.
SEGON.- En cas de no donar-nos el permís la Demarcació de Carreteres per a realitzar la
semaforització per a sortir cap a Barcelona des d’Av. Vall del Sol 88 al C/ Major; executar la quarta
proposta més votada, amb un pressupost similar: lloc de pícnic amb possibilitat de poder cuinar a la
brasa, amb 82 vots.
TERCER.- En cas d’executar-se les tres primeres propostes guanyadores, destinar el romanent a
ajuts per a Serveis Socials.
QUART.- En cas d’executar-se la segona, tercera i quarta propostes més votades, que tenen un cost
de 77.087,84 €, i per tant superen el límit pressupostari en 2.087,84 €, caldrà re ajustar el pressupost
de cada proposta, o recórrer a altres partides per acabar de cobrir tot el cost de l’execució de tots els
projectes.
A les 18.35 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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