Nom organisme : Comissió Pressupostos Participatius
Reunió nº 2: Plantejament del projecte Pressupostos Participatius Joves
Data: 14/01/2021
Horari: 18.00 hores
Lloc: Reunió Virtual
ASSISTENTS

:

Nom

Grup polític

Joan Manuel Arrabal

PSC

Jordi Urrea

PSC

Oscar Suñé

PSC

Albert Isidro

ERC

Maria José Lora

Ciutadans

Xavi Navarro

Vallirana ets tú

José Ávila

En comú podem Vallirana

Montse Gibert

Club Natació Vallirana

Dolores Moya

Ciutadana

Enrique Giráldez

Ciutadà

Eduard Pérez

Ciutadà

Núria López García

Tècnica de Participació

ABSENTS: L’alcaldessa i presidenta de la Comissió, Eva Martínez, un representant del grup
Junts guanyem Vallirana, Maria del Carmen Romero (Vallirana en acción) i Elisabeth Sauquet
(ciutadana)

Ordre del dia:
1. Rendició de comptes de les actuacions pactades en la primera reunió
2. Aprovació de l’acta del 28 de desembre
3. Plantejament del projecte Pressupostos Participatius Joves
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1. Rendició de comptes de les actuacions pactades en la primera reunió
Benvinguda del regidor de Participació Ciutadana, Joan Manuel Arrabal. El regidor explica que la fase
de presentació de propostes ja ha donat el tret de sortida i que, de moment, hi ha poques propostes.
Comenta també que les banderoles ja han estat penjades i la difusió està en marxa. El ciutadà Enrique
Giráldez expressa que potser seria bo, atès que les eleccions han estat ajornades, que les banderoles
dels Pressupostos Participatius no es retirin fins l’últim dia de la fase de presentació de propostes (18
de febrer). S’aprova per unanimitat aquesta proposta.
Tanmateix, la tècnica explica que els fulletons informatius ja han estat dissenyats i enviats a imprimir,
i els ensenya a la Comissió. Explica que es repartiran, en comptes del dia 18, el dia 20, per motius
logístics de l’empresa que fa el repartiment. No hi ha cap inconvenient al respecte, i per tant es
continua amb la rendició de comptes.
Per últim, la tècnica explica que, seguint amb les indicacions de la Comissió durant la passada reunió,
s’organitzarà un taller dinàmic la propera setmana. Aquest taller es farà públic al web municipal i a les
xarxes socials i es desenvoluparà, prèvia inscripció, de forma virtual. Es tractarà d’una dinàmica que
pretén ajudar i fer un acompanyament en l’elaboració d’una proposta i posterior publicació a la
plataforma DECIDIM.

2. Aprovació de l’acta del 28 de desembre
Es consulta si algú ha vist quelcom erroni en l’acta del 28 de desembre. L’Albert Isidro, regidor d’ERC,
demana que es corregeixi el seu cognom. Es demana disculpes i es corregeix.
Per últim, la tècnica expressa que, si no hi ha cap inconvenient i tota la Comissió es troba d’acord
amb les modificacions del Reglament dels Pressupostos Participatius 2021, pactades en la reunió del
28 de desembre, i traslladats a tots els membres per mail, es procedirà amb els tràmits administratius
per a la modificació del Reglament i posterior aprovació per Ple. S’aprova per unanimitat.
3. Plantejament del projecte Pressupostos Participatius Joves
El regidor inicia el debat amb el component de l’edat. S’explica que l’any passat es va pactar que els
Pressupostos Joves fossin per joves des dels 12 fins als 18 anys. Es recorda que els Pressupostos
“grans” inclouen valliranencs i valliranenques des dels 16 anys, i per tant hi haurà una franja d’edat
(els de 16, 17 i 18 anys) que pugui participar als dos projectes. Es vota per unanimitat mantenir l’edat
en la franja dels 12 als 18, ambdós inclosos.
Pel que fa al número de propostes, es proposa mantenir, igual que l’edició anterior, la possibilitat de
presentar dues propostes per persona. Es vota a favor per unanimitat.
Arribats a aquest punt, es planteja quina metodologia hauria de seguir el procés de presentació de
propostes. La tècnica expressa que es pot anar classe per classe, utilitzant mitja hora de les tutories,
o els PIDCES, i fer una dinàmica amb els i les joves, repartint el formulari d’elaboració de propostes
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per tal que en aquella mateixa dinàmica cada jove pugui elaborar una proposta i entregar-la als tècnics
en aquell mateix moment. La metodologia de presentació de propostes es vota per unanimitat.
Tanmateix, es deixaran a l’OAC formularis per si hi ha algun jove del municipi que no estigui
escolaritzat a Vallirana i vulgui participar del procés, que tingui a la seva disposició el mateix formulari
que la resta de joves i el pugui presentar a l’OAC.
Pel que fa a la fase de votacions, es va estar debatent una estona envers la forma de vot. Tenint en
compte que no es poden enregistrar a la plataforma DECIDIM als menors de 16 anys (per motiu de
ser dades especialment sensibles), i atenent a la realitat sanitària que estem vivint, que tampoc ens
permet fer sessions assembleàries de vot, finalment es proposa deixar una urna a cada centre
educatiu, així com als equipaments municipals que estiguin oberts, i unes paperetes on el o la jove
pugui apuntar el seu nom i cognoms i marcar amb una creu la proposta que vulgui votar. Es vota per
unanimitat, però amb el condicionant que aquesta segona fase caldrà que es torni a valorar amb el
pas de les setmanes, i veient com evoluciona la situació sanitària.
Pel que fa a la quantitat de què disposarà el jovent en aquesta edició, es proposa mantenir el
percentatge d’aportació que la passada edició es va proposar: un 5%. Com que aquest any la quantitat
dels Pressupostos “grans” ha incrementat, la quantitat dels Pressupostes joves també ho ha de fer
proporcionalment. Així doncs, el 5% del total dels Pressupostos “grans” (300.000 euros) són 15.000
euros per als joves. Es vota a favor per unanimitat.
A continuació, es passa a decidir la part més controvertida del procés: els requisits que han de complir
les propostes que els i les joves presentin. Des del grup polític Ciutadans, es planteja reiteradament
la opció de dividir l’import total a disposició dels i les joves, i limitar el cost que poden tenir les
propostes, de manera que no sigui possible presentar una proposta amb cost total de 15.000 euros o
10.000, per exemple. En definitiva, es demana un repartiment econòmic de les propostes. La resta de
membres de la Comissió no estan d’acord en limitar el tipus de projecte que els i les joves puguin
presentar, en tant que comenten que seria una llàstima que propostes enriquidores per al municipi i
per als joves es perdessin per un motiu econòmic (per tenir un cost superior als diners que es posessin
com a límit per cada proposta).
Tanmateix, altres membres de la Comissió proposen que sigui la Comissió, una vegada presentades
les propostes, qui les analitzi i decideixi quines passaran a votació i quines no. La majoria de la
Comissió s’hi oposa frontalment, entenent que les regles del joc s’han de definir prèviament.
Es proposa, també, que es limitin les propostes indicant que han de ser projectes d’inversió, però hi
ha una majoria de membres que explica que en altres edicions ja s’ha tingut aquest problema amb
els Pressupostos Participatius “grans”, en què aquest requisit limitava molt les propostes, i en
denegava moltes que tenien un interès per al poble però no eren inversions. Així doncs, finalment
s’acorda incorporar a les bases el requisit “Que aporti un valor afegit al municipi”, de forma que sigui
la Comissió, en última instància, qui decideixi si la proposta en qüestió aporta un valor afegit al
municipi o, per contra, es tracta d’una proposta que respon a interessos d’altres tipus. S’aprova
aquesta limitació per unanimitat.
Per últim, es repassen les indicacions que la tècnica va enviar a la Comissió, amb el calendari que
haurien de seguir els Pressupostos Joves. En aquest calendari, es fixava la necessitat d’invertir un
mes per cada fase (aproximadament), però no es delimitava el moment d’inici del procés. Així doncs,
Major, 329  Tel. 93 683 08 10  Fax 93 683 28 97  www.vallirana.cat  08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)

la Comissió proposa iniciar els Pressupostos Participatius Joves a finals de Febrer (per exemple, el
dilluns 22 de febrer).
La tècnica explica que s’aplicarà el calendari acordat (un mes per cada fase) intentant iniciar el
projecte la setmana del 22 de febrer, però avisa que potser hi ha algunes petites variacions en el
calendari, atès que l’ha d’elaborar amb col·laboració amb Joventut, i tenint en compte el calendari
educatiu.
Així doncs, s’aprova per unanimitat, i s’acorda que la Comissió rebrà en els propers dies l’acta de la
reunió, les bases dels Pressupostos Joves modificades amb tots els canvis, i el calendari definitiu dels
Pressupostos Participatius Joves.

Acords:
1. Fixar la franja d’edat dels i les joves que puguin participar als Pressupostos Joves, dels 12 als
18 anys, ambdós inclosos.
2. Fixar que els i les joves puguin presentar fins a dues propostes.
3. Fixar que els diners destinats aquest any al projecte sigui l’import de 15.000 euros.
4. Fer les modificacions establertes al llarg de l’acta a les bases dels Pressupostos Joves pel que
fa als requisits de les propostes.
5. Traslladar a tots els membres de la Comissió en els propers dies l’acta de la reunió, les bases
dels Pressupostos Joves modificades amb tots els canvis, i el calendari definitiu dels
Pressupostos Participatius Joves.

A les 19.30 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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