Nom organisme : Comissió Pressupostos Participatius
Reunió nº 3: Validació Quadern de Propostes
Data: 29/03/2021
Horari: 17.30 hores
Lloc: Reunió Virtual
ASSISTENTS

:

Nom

Grup polític

Eva Martínez

PSC

Joan Manuel Arrabal

PSC

Jordi Urrea

PSC

Oscar Suñé

PSC

Albert Isidro

ERC

Maria José Lora

Ciutadans

Xavi Navarro

Vallirana ets tú

Montse Gibert

Club Natació Vallirana

Elisabeth Sauquet

Ciutadana

Enrique Giráldez

Ciutadà

Núria López García

Tècnica de Participació

ABSENTS: Un representant del grup Junts guanyem Vallirana, Maria del Carmen Romero
(Vallirana en acción), Eduard Pérez (ciutadà) i Dolores Moya (ciutadana)

Ordre del dia:
-

Rendició de comptes Pressupostos Participatius Joves (com ha anat la fase de presentació
de propostes)
Determinació del nombre de propostes que es podran votar als Pressupostos “grans
Revisió i validació del Quadern de Propostes
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1. Rendició de comptes dels Pressupostos Participatius Joves
Benvinguda del regidor de Participació Ciutadana, Joan Manuel Arrabal. El regidor explica que la fase
de valoració tècnica s’ha desenvolupat amb total normalitat i agraeix als membres la seva assistència
tenint en compte les dates que són. Proposa que el mètode per validar el Quadern de Propostes sigui
directa i que es vagin llegint els títols (en comptes de tota la proposta i la seva posterior valoració
tècnica) per comentar aquells dubtes que la Comissió pugui tenir, una vegada arribats al punt en
qüestió. El Quadern de Propostes fou enviat una setmana abans, raó per la qual es dona per fet que
tots els membres l’han pogut llegir i analitzar.
Posteriorment explica que és important que la reunió finalitzi amb la decisió del nombre de propostes
que es podran votar, per tal que la tècnica pugui configurar la plataforma de vot a temps (recorda que
la fase de votacions inicia el 6 d’abril). Seguidament dona pas a la tècnica de participació que fa una
breu rendició de comptes envers els Pressupostos Participatius Joves.
Explica que hi ha hagut un total de 69 propostes presentades, una dada molt bona tenint en compte
les 8 que es van presentar durant la passada edició. Aclareix que gran part de l’èxit ha estat la tasca
duta a terme des de joventut i participació, amb les dinàmiques participatives i les xerrades als centres
educatius, entrant en totes les classes i línies. Tanmateix, especifica que a les tardes els agents cívics
també han fet una gran tasca de recollida, anant a buscar a aquell jovent que potser no es troba
escolaritzat a Vallirana, i informant de les formes de participació.
La Comissió es dona per informada.

2. Determinació del nombre de propostes que es podran votar als Pressupostos “grans”
S’explica que és imprescindible determinar com estipular el nombre de vots. Els articles 6.3 i 9.3 de
Reglament no estableixen el nombre concret de propostes, diuen que es decidirà en funció del
nombre de propostes presentades, malgrat que fixa el màxim de vots en 3.
La tècnica explica les disconformitats que es van traslladar la passada edició per part d’alguns
ciutadans. Les entitats arrosseguen i mobilitzen una enorme quantitat de vots, raó per la qual les
propostes presentades per veïns i veïnes a títol individual, solen tenir grans dificultats perquè les
seves propostes guanyin. És per això que potser convindria que hi hagués un mínim de propostes a
votar, de tal forma que la ciutadania hagués de votar una proposta “extra” a part de la presentada
per una entitat, i d’aquesta forma es diversifiqués més el vot.
Explicada la situació, la Comissió inicia el debat expressant que és important tenir aquest punt de
vista. L’Enrique Giráldez expressa que potser seria bo que fos obligatori votar 3 propostes, és a dir,
un mínim de tres i un màxim de tres. L’Elisabeth Sauquet diu que per no ser tan extremistes un punt
mig podria ser un mínim de 2 i un màxim de tres.
Es vota i guanya la segona opció amb 6 vots, front els 3 que voten la primera. Així doncs, queda
establert el nombre de vots en un mínim de dos i un màxim de tres.
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3. Revisió i validació del Quadern de Propostes
Una vegada resolts els dos anteriors punts de l’ordre del dia, es passa a la validació de les valoracions
tècniques que al llarg de tot el mes s’han anat incorporant al Quadern de Propostes.
Es llegeix cada títol de cada proposta i es va validant un per un. Quan s’arriba a la proposta número
33, de reobertura del Casino, l’Albert Isidro demana entrar a valorar-la amb més deteniment.
Expressa que no entén la valoració tècnica perquè aquesta no ha respectat la demanda de la
proposta, que estableix que només vol un arranjament d’allò estrictament necessari per a poder fer
teatre, no la reforma integral de les instal·lacions del Casino, que és el que es valora econòmicament
a la proposta, raó per la qual surt com a desfavorable, per motius d’inviabilitat econòmica.
La tècnica respon que, sabent la controvèrsia de la proposta, ja es va avançar a consultar als serveis
tècnics si aquesta valoració podia contemplar únicament allò que sol·licita la proposta, però des de
serveis tècnics s’afirma amb rotunditat que els danys estructurals de les instal·lacions impedeixen que
es pugui reobrir la Sala del Casino fent uns pocs retocs. Concreta que el departament en qüestió ja
va determinar al seu informe tècnic que les mínimes actuacions per poder reobrir la Sala del Casino
exigeixen imperativament un arranjament estructural, dit també per la Diputació de Barcelona.
Aquests arranjaments de mínims tenen el cost estipulat al Quadern de Propostes. La tècnica mostra
a la Comissió l’informe tècnic que s’ha elaborat per a aquesta proposta.
L’Albert Isidro insisteix en la necessitat de replantejar aquesta proposta per no tirar-la enrere sense
més. El Joan Manel Arrabal, Regidor de Participació però també de Cultura, Expressa que ja s’estan
fent moviments per poder aconseguir un altre espai on continuar amb l’activitat de l’entitat (així com
la resta d’entitats que vulguin fer-ne ús, d’aquest nou espai), amb l’adquisició d’una carpa de grans
dimensions, fixada al darrere de la Casa Mestre.
Com que l’equip de govern s’ha compromès a adquirir aquesta carpa, es proposa incorporar a
votacions l’equipament de la mateixa, que és el que no es contempla pressupostàriament. D’aquesta
forma, l’esperit de la proposta, que en essència és poder tornar a fer teatre en un espai adequat per
a tal efecte, es manté i es pot passar a votacions. La tècnica recalca que seria possible reformular la
proposta perquè es tractaria d’equipar unes instal·lacions municipals, i que en tot cas, però, caldria
valorar quin és el cost estimat d’aquest equipament de la carpa. L’Albert Isidro concreta que des de
l’entitat ja se li han enviat al regidor les condicions que ha de tenir la carpa per poder funcionar amb
normalitat. La resta de membres de la Comissió voten a favor per majoria absoluta d’aquesta
modificació de la proposta 33, basant el criteri en la preservació de l’esperit de la proposta i en la
millora del municipi en interès de tothom, donant la possibilitat a l’entitat de poder guanyar amb aquest
procés participatiu unes instal·lacions per tornar a fer teatre.*
Es continua amb la lectura del Quadern de Propostes. Per part de la Maria José Lora es consulta la
proposta 43. Es pregunta si no és l’empresa que fa el servei de menjador qui té la responsabilitat
d’arranjar els equipaments de la cuina. Per part del regidor de Planejament, Jordi Urrea, es respon
que les dependències de l’escola Pompeu Fabra són de titularitat municipal i que per tant és
l’Ajuntament qui ha d’arranjar o equipar la cuina, i no pas l’empresa del càtering, que ofereix un servei.
Aclarit el dubte, es continua amb la resta de punts. No hi ha cap altre qüestió ni disconformitat, raó
per la qual es dona per validat el Quadern de Propostes.
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Acords:
1. Establir el mètode de vot en un mínim de dues propostes a votar, i un màxim de tres.
2. Tornar a convocar la Comissió dels Pressupostos Participatius de cara a mitjans d’abril per tal
de validar el Quadern de Propostes Joves, que actualment es troba en fase d’elaboració tècnica.
3. Modificar la proposta número 33 per tal que pugui passar a votacions.*

A les 18.30 hores s’aixeca la sessió.

I perquè així consti, signo la present:

Núria López García
Tècnica de Participació Ciutadana
Ajuntament de Vallirana

*Nota: L’entitat es va posar en contacte amb participació per negar-se en rotund a que la seva proposta, la
número 33, de reobertura del Casino, fos modificada. L’Entitat considera que com a promotora de la
proposta, està en el seu dret de preservar l’autenticitat de la seva proposta i no està d’acord ni tampoc
comparteix la idea de la Comissió, en demanar equipar una carpa. Insisteixen en què el que volen és que
s’arrangi la sala del Casino, i si no es pot fer, prefereixen que es retiri de les votacions.
És per això que, intentant sempre respectar l’esperit del projecte, i sobretot respectant la sobirania de la
ciutadania en els afers públics pel que fa a Participació Ciutadana, s’ha considerat que el més adequat serà
respectar la voluntat de l’entitat i no modificar la proposta número 33, de reobertura del Casino,
deixant-la, a petició dels impulsors de la proposta, fora de votacions.
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