Nom organisme : Comissió Pressupostos Participatius
Reunió nº 1: Acte de Constitució de la Comissió
Data: 29/12/2020
Horari: 18.00 hores
Lloc: Reunió Virtual
ASSISTENTS

:

Nom

Grup polític

Eva Martínez

PSC – Presidenta de la Comissió

Joan Manuel Arrabal

PSC

Albert Isidre

ERC

Maria José Lora

Ciutadans

Xavi Navarro

Vallirana ets tú

Montse Cazorla

Junts guanyem Vallirana

Montse Gibert

Club Natació Vallirana

Maria del Carmen Romero

Vallirana en Acción

Elisabeth Sauquet

Ciutadana

Enrique Giráldez

Ciutadà

Eduard Pérez

Ciutadà

Núria López García

Tècnica de Participació

ABSENTS: Un Representant del grup Vallirana sí es pot – sí se puede, un representant del
PSC i Dolores Moya (ciutadana)

Ordre del dia:
1. Benvinguda i presentació de tots els membres que estan a la reunió.
2. Lectura del Reglament dels Pressupostos Participatius 2019 i modificació del mateix
3. Proposta del projecte participatiu “Pressupostos Participatius Joves”
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1. Benvinguda i presentació de tots els membres que estan a la reunió
Benvinguda de l’Alcaldessa, amb unes paraules envers la responsabilitat que suposa formar part de
la Comissió, i l’enorme repte que té aquesta per fer que la ciutadania s’impliqui en la presa de
decisions. Seguidament el regidor de participació expressa la peculiaritat de l’any en què ens trobem
i la necessitat de donar-li continuïtat a un projecte que cada any cobra més rellevància al municipi: els
Pressupostos Participatius. Dona pas a la resta de membres perquè es presentin.
Els membres de la Comissió es presenten i es dona pas a la lectura del Reglament.

2. Lectura del Reglament dels Pressupostos Participatius 2019 i modificació del mateix
Es llegeixen un per un tots els articles del Reglament. L’Eduard Pérez comenta que l’any passat en
l’última reunió de la Comissió es va acordar incrementar en una plaça més la Comissió, reservant-la
per a entitats del poble, de manera que els tres representants d’entitats del poble oferissin una
diversitat, essent una entitat de l’àmbit esportiu, una entitat de l’àmbit cultural, i una tercera entitat
d’altres àmbits. Es revisa l’acta de la última reunió i efectivament es troba entre els acords finals. La
Tècnica demana disculpes per l’error i es revisa si aquest any s’ha presentat una entitat cultural (la
plaça que manca) per tal d’incloure-la en la propera reunió. Com que no és així, la Comissió acorda
que no cal incloure per sorteig a una tercera entitat perquè el que es vol és diversitat i no quantitat,
de forma que si no hi ha aquesta tercera entitat de l’àmbit cultural, no cal incloure més persones.
S’acorda modificar el Reglament amb aquesta novetat per tal que l’any pròxim no s’oblidi. Aquesta
modificació es correspon amb l’article 8. e) del Reglament. S’aprova la modificació per unanimitat.
Pel que fa a l’article 8. c), el Regidor de participació expressa que aquest any la figura del regidor de
cultura i de participació ciutadana es reuneixen en una mateixa persona (ell mateix), de forma que
proposa modificar aquest punt i incloure al regidor de serveis territorials, una figura que, comenta,
esdevé molt necessària, atès que la major part de propostes que es presenten als pressupostos
participatius són projectes que després hauran de desenvolupar els Serveis Territorials de
l’Ajuntament. D’aquesta forma, doncs, si la Comissió requereix d’una explicació més tècnica envers
la valoració tècnica d’algunes propostes, es tindrà una representació més directa dels serveis
territorials amb el regidor com a membre de la comissió.
S’aprova el canvi per unanimitat.
Es continua fent la lectura del reglament. Quan s’arriba a l’article 9.1 es comenta que la campanya
informativa hauria d’adaptar-se millor a la nova realitat que estem vivint. L’Enrique Giráldez comenta
que, amb el risc d’un segon confinament, i amb les recomanacions de quedar-se a casa, és possible
que les banderoles que es col·loquen al carrer major, així com els cartells i altres formes informatives,
es dilueixin i no tinguin l’impacte informatiu que altres anys han tingut. Es proposa que s’enviïn díptics
informatius a totes les llars del municipi. La bustiada de díptics informatius a totes les llars s’aprova
per unanimitat, i s’acorda que caldrà repartir-los a partir del 18 de gener, en meitat de la primera fase
dels Pressupostos (la de presentació de propostes).
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En relació amb el mateix article, el 9.1, es detecta que en les accions informatives no s’estipula
concretament la difusió a través de les xarxes socials. S’acorda incloure aquesta concreció: “i les
xarxes socials de l’Ajuntament”.
Es continua amb l’explicació per part del regidor de participació ciutadana del calendari proposat
per l’Ajuntament:
-

Fase de presentació de propostes: de l’11 de gener al 15 de febrer
Fase de valoració tècnica de les propostes: del 16 de febrer al 23 de març
Període de reunions amb la Comissió dels Pressupostos Participatius: del 24 al 31 de març
Publicació del Quadern de Propostes: 1 d’abril
Període de votació de les propostes validades: del 6 al 27 d’abril
Publicació de resultats: 30 d’abril

En general la Comissió està d’acord amb el calendari. Es puntualitza que cal tenir en compte el
període d’eleccions, especialment pel que fa a la campanya electoral, i la tècnica de participació
explica que ja s’ha consultat la llei electoral amb el suport del secretari municipal, i que la difusió
d’aquest procés participatiu no contradiu cap precepte normatiu. Tanmateix, s’explica que les
banderoles informatives que es penjaran als fanals del municipi, es retiraran el 28 de gener, just a
punt per deixar-los lliures per a la campanya electoral.
L’Alcaldessa, i presidenta de la Comissió, proposa allargar la primera fase al 18 de febrer, en tant que
les eleccions en principi seran el 14 de febrer, i per deixar tres dies més a la ciutadania per poder
participar en els Pressupostos Participatius si no ho han fet, ocupats amb les eleccions autonòmiques.
S’aprova per unanimitat el canvi en la fase de presentació de propostes, de l’11 de gener al 18 de
febrer.
El regidor, seguint amb la lectura del Reglament, comenta que hi ha altres municipis en els quals
durant la fase de Presentació de propostes, l’Ajuntament inclou també algunes propostes, a part de
les que presenta la ciutadania. La Mari Carmen, de Vallirana en Acció, diu que pot ser una opció
interessant. La resta s’oposa, i per tant no queda aprovada la proposta.
Seguint amb la lectura de l’article 9.5, es valora la possibilitat de no organitzar sessions de debat o
tallers de dinamització del procés participatius, amb motiu de la situació de pandèmia en la qual ens
trobem. La Comissió expressa que aquest Ajuntament ha de vetllar per fomentar la participació
ciutadana en qualsevol situació, i que a més actualment hi ha molts mitjans electrònics per salvar les
limitacions de la pandèmia. Així mateix, es proposa modificar els debats presencials, per establir-los
com a virtuals. S’aprova per unanimitat.
3. Proposta del projecte participatiu “Pressupostos Participatius Joves”
El regidor de Participació Ciutadana explica el projecte. Comenta que la passada edició ja va destinar
una part de la partida total dels Pressupostos Participatius per als Pressupostos Joves, concretament
un 5% dels 200.000 €, que es traduïa en un total de 10.000 euros destinats als projectes que
proposessin els més joves (dels 12 anys als 18). Planteja la possibilitat de tornar a impulsar aquest
projecte aquest any, reservant també una part de la partida total per als joves.
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La resta de membres recorden la controvertida proposta que va sortir guanyadora als Pressupostos
Joves de l’any passat (2019), i alguns estan a favor i altres en contra. Certs membres expressen que
no es poden posar impediments a la voluntat dels joves, i altres en canvi consideren que cal posar
límits.
Tanmateix, tota la Comissió està d’acord en la necessitat d’establir més filtres a les propostes dels
joves, amb un control i seguiment per part de la Comissió molt més minuciós que l’anterior vegada.
La tècnica de participació recorda a la Comissió que hi ha unes bases que estableixen els límits dels
Pressupostos Joves, i la Comissió expressa la voluntat de revisar aquestes bases.
Com que el debat s’allarga, es considera que els Pressupostos Participatius Joves s’han de repensar
amb deteniment, s’acorda finalitzar aquesta primera reunió i convocar-ne una segona reunió el 14 de
gener a les 18.00 hores, per acabar de decidir tots els aspectes claus dels Pressupostos Joves, així
com fer una primera valoració de l’inici del període de presentació de propostes.

Acords:
1. Fer les modificacions i esmenes indicades al llarg de l’acta i traslladar el Reglament modificat a
tota la Comissió per a la seva aprovació definitiva.
2. Convocar una segona reunió per al 14 de gener a les 18.00 hores, per acabar d’establir les
bases dels Pressupostos Participatius Joves.

A les 19.47 hores s’aixeca la sessió.

I perquè així consti, signo la present:
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