Quadern de Propostes
Pressupostos Participatius 2021

Presentació de propostes
Desprès de l’èxit dels Pressupostos Participatius 2019, l’Ajuntament de Vallirana inicia els
Pressupostos Participatius 2021, aquest any amb una dotació pressupostària de 300.000 €, dels
quals se n’han cedit 15.000 per als Pressupostos Participatius Joves, quedant, per tant,
285.000 €.
Passada la fase de presentació de propostes, en total se n’han presentat 46.
Ara, en aquest Quadern de Propostes, es donarà a conèixer la valoració tècnica de cadascuna
d’elles, determinant que totes compleixin amb els requisits que han de garantir, tal com així ho
estableix l’article 2 del Reglament de Pressupostos Participatius, elaborat i aprovat per la
Comissió de Pressupostos Participatius. Una vegada presentat aquest Quadern de Propostes, es
passarà a la fase de votació, compresa en el període del 6 d’abril al 27 d’abril, ambdós
inclosos.
Convé, doncs, recordar les condicions que han de garantir les propostes presentades:
2. Els projectes hauran de ser, preferiblement, inversions. Es considera inversió tot allò
susceptible de ser una despesa feta sobre béns mobles i immobles que sigui necessària per al
funcionament dels serveis públics locals i tingui una vida útil superior a un any. Han de ser
iniciatives concretes que es puguin valorar econòmicament. Així doncs, les propostes hauran de
complir les següents condicions:
a) Que sigui un projecte de competència municipal
b) Preferiblement, que no contradigui els plans aprovats
c) Que sigui realitzable i viable tècnicament
d) Que sigui viable econòmicament, dins la partida pressupostària aprovada pel Ple municipal
e) Que respecti el marc jurídico-legal existent
f) Que no representi costos addicionals en futurs pressupostos, tret del manteniment ordinari
g) Que doni resposta a una necessitat col·lectiva
h) Que sigui èticament aplicable. Es descartaran aquells que proposin exclusió, rebuig o
insostenibilitat. S’entén per accions insostenibles, aquelles accions que comprometin les
possibilitats i necessitats de desenvolupament de les generacions presents i futures; i s’entén per
exclusió aquelles accions que excloguin socialment a un sector de la població
i) Que sigui un projecte o servei que no s’estigui oferint ja al mateix barri on es sol·licita
Aquestes propostes han estat estudiades per cada departament tècnic, en què, com a experts
coneixedors de l’àrea, els tècnics municipals han determinat si complien amb els requisits del
Reglament. Alhora, les propostes presentades han servit a cada àrea per a mostrar-los una visió
global de les demandes de la ciutadania.

2

Recull de Propostes
1. Parc i zones verdes
No passa a la fase de votació
Motiu: L’equip tècnic no disposa d’informació suficient per valorar la proposta adequadament
Hola, soc veïna des de fa poc, i una cosa que hem va cridar l’atenció es la poca inversió que es fa als
parcs i zones verdes de la ciutat. Tenim sort de viure en un entorn tan natural i fantàstic, però crec que
també s'hauria d'invertir en fer el poble molt mes agradable per viure i les zones verdes i parcs pels
nostres nens serien una bona forma d'embellir Vallirana.
Proposo qualsevol acció que tingui a veure amb millora dels parcs i zones verdes, i o creació de nous
espais per compartir amb amics i famílies sense fer mal be l'entorn natural

Des del departament de Participació s’informa que es va contactar amb l’autor/a de la proposta
en vàries ocasions, demanant-li més informació envers la proposta. Com que no es va rebre
resposta, l’equip tècnic no disposa de prou informació per valorar les actuacions que caldria fer
per dur a terme la proposta.
2. Cambio climático y deportes
No passa a la fase de votació
Motiu: L’equip tècnic no disposa d’informació suficient per valorar la proposta adequadament
Cambio Climático C02 y acústico.
URGENTE CAMBIO CLIMÁTICO el pueblo y entorno natural.
Más personal para mantenimientos y buen funcionamiento. Vigilancia y sanciones tanto por ruido como
suciedad.

Des del departament de Participació s’informa que es va contactar amb l’autor/a de la proposta
en vàries ocasions, demanant-li més informació envers la proposta. Posteriorment se li va
proposar reunir-se amb l’equip tècnic i el Regidor de Participació per entendre quina era la seva
proposta. Com que no es va rebre resposta, l’equip tècnic no disposa de prou informació per
valorar les actuacions que caldria fer per dur a terme la proposta.

3. Parc i camí peatonal a l’explanada entre carrer st. Antoni i carrer del Canigó.
Passa a la fase de votació fusionada amb la proposta 27
Pressupost estimat del projecte: 53.000 €
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Entre aquests dos carrers hi ha una explanada on habitualment hi va la gent de la zona a passejar els
gossos, o simplement com a accés ràpid per anar al carrer major des d’aquesta zona .
Habitualment està enfangat, ple de males herbes i serveix d’aparcament a uns Camions. A l’hivern, es
molt fosc.
Com no hi ha cap vorera que doni la volta a l’explanada, la gent camina pel mig de l’asfalt, amb el perill
que això comporta.
Proposo arranjar la zona i fer un camí de vianants pel mig del descampat amb il·luminació ( es podria
posar una passarel·la de fusta). Inclús podríem afegir una zona pels gossos i uns bancs

Valorada la proposta pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, es determina que el projecte és
viable tècnicament. L’esplanada té una superfície que està dividida en dos, passant per enmig
una zona de titularitat privada. Es definirien dues zones, un espai de 509 m2 per a gossos, i un
espai de camí de 750 m2. Les obres consistirien en una construcció de la caixa de paviment amb
acabat de sauló estabilitzat, tipus de sauló sòlid, la instal·lació de fanals connectats a la xarxa
pública d'enllumenat, enjardinat parcial, senyalització vertical de prohibit aparcar i col·locació de
fitons. Es proposa també donar continuïtat a la vorera del carrer Arboçar construint la vorera del
costat nord del carrer Sant Antoni.
Tanmateix, existeix una altra proposta per aquest mateix espai, la número 27, que demana un
parc de gossos. Es proposa reordenar l'esplanada per tal de donar resposta a les dues
propostes.
Tenint en compte tots els aspectes tècnics anteriorment esmentats, així com la incorporació de
papereres, baranes, i altres elements, es valora la proposta en un pressupost aproximat de
53.000 euros, sense comptar les despeses de manteniment i neteja en els propers anys.
4. Construcción de un skatepark digno y seguro.
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 13.000 €
En los últimos años que llevo usando las instalaciones, nunca se han realizado tareas de mantenimiento
eficaces, el skatepark está en un estado decadente y no goza de una limpieza, en lo que llevamos de 2021
no han limpiado nunca el recinto, y en los últimos meses del pasado 2020 tampoco lo hicieron, esto supone
un problema directo para los usuarios, los que ponen en peligro su seguridad al utilizarlo y la de los
viandantes, puesto que nada les separa, en numerosas ocasiones nuestros skates han resultado dañados por
coches y con cada lluvia se nos llena de arena la cual tenemos que limpiar nosotros porque como he dicho
anteriormente carece de cuidados, la fuente que tiene no funciona desde hace más de 3 años y la única vez
que ha funcionado en dicho tiempo nos mojó todo el recinto, y por si dichos percances no fuesen suficientes
tenemos el añadido que los tornillos se caen, las chapas se levantan y las maderas se están quebrando .
Necesitamos un skatepark divertido, seguro y limpio

Valorada la proposta pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, es proposa fer un arranjament de les
actuals rampes així com d'altres elements que componen l'Skate situat al carrer de la Xocolata, i
protegir l'espai que l'envolta amb baranes. Aquest arranjament inclouria la reposició de parets
laterals metàl·liques, la reposició de quatre baranes, i l’arranjament de totes les rampes de la
pista.
Aquesta instal·lació i servei d’arranjament tindria un cost aproximat d’uns 13.000 €.
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5. Infraestructura ciclista en carrer major
No passa a la fase de votació
Motiu: Aquesta competència la ostenta la Comissió del Carrer Major
Infraestructura ciclista en toda la Calle Major, incluida una entrada segura a Cervelló. La movilidad en patinetes por
parte de los jóvenes, es y será cada vez mayor, que menos que proporcionarles un espacio seguro para desplazarse,
así evitaremos que circulen peligrosamente por las aceras y/o por carretera entre coches.
Por otra parte, esto animaría a los ciclistas a hacer sus recados en bicicleta y reducir el uso de coches y zonas de
aparcamiento.

Des de Participació Ciutadana s’informa que una vegada el Carrer Major fou assumit per
l’Ajuntament de Vallirana, després de l’obertura de la Variant, es va crear en data 10 d’abril del
2019 la Comissió del Carrer Major, òrgan participatiu que, amb el suport de l’equip tècnic
municipal, està decidint de manera consensuada la nova ordenació del Carrer Major. Així doncs,
l’espai per a decidir la reordenació del Carrer Major es troba en aquest òrgan participatiu creat
per a tal efecte, i no als Pressupostos Participatius, i per tant li correspon a la Comissió del
Carrer Major consensuar i determinar si el Carrer Major ha d’incloure un carril bici. Cal
especificar que es traslladarà aquesta petició a la Comissió.
6. Papeleras en via saludable calle Colombia
No passa a la fase de votació
Motiu: Es tracta de la incorporació d’elements que generen costos addicionals futurs
En la zona peatonal que hay desde el Parc Central, y que sube por la calle Colombia, habría que
poner alguna papelera, es una zona destinada a caminar, pero desde la esquina de la Calle
Colombia con la Calle Perú, hasta el siguiente cruce con la Calle Bonavista, no hay ni una sola
papelera, la consecuencia es, clínex por el suelo, bolsas con excrementos de animales, o los
mismos en el suelo, botellas de agua... se podría colocar alguna papelera entre medio, creo que es
una distancia suficiente para considerar poner una o dos papelera y no es un gasto excesivo

Serveis Tècnics informa que la incorporació de papereres a la via pública genera,
conseqüentment, la necessitat de reconfigurar el recorregut de recollida de residus, la qual cosa
implica costos addicionals en futur. Tanmateix, des del departament s’informa que en el nou
contracte de recollida de residus i neteja viària l´empresa concessionària realitzarà un estudi de
totes les papereres del municipi i conjuntament amb l´Ajuntament s´avaluarà la necessitat
d´afegir o treure papereres.
7. El pati de l’institut Vall d’Arús
No passa a la fase de votació
Motiu: Les instal·lacions de l’Institut Vall d’Arús no són de titularitat municipal
El pati de l’Institut Vall d’Arús és molt gran i l’usen diàriament uns 600 alumnes. Necessita un arranjament
urgent, neteja integral, poda d’arbres, treure les barreres arquitectòniques per accedir al pati, treure pedres i
asfaltar, un parell de fonts, taules i bancs i un petit espai per fer un hortet, posar xarxes a les porteries i cistelles
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noves. Ens doneu suport per aconseguir-ho? Gràcies

Consultada la petició al departament corresponent, s’informa que l’Institut Vall d’Arús de Vallirana
és un centre públic que pertany a la Generalitat de Catalunya, i per tant es tracta d’unes
instal·lacions que no són de titularitat municipal. Així doncs, l’article 2.1 a) del Reglament dels
Pressupostos Participatius, aprovat per unanimitat al Ple ordinari de 25 de febrer, estableix que
els projectes presentats han de ser de competència municipal. No obstant això, s’informa que la
petició es traslladarà al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
8. La mejora o creación de un parque de barras en condiciones.
Passa a la fase de votació fusionada amb la proposta 37
Pressupost estimat del projecte: 42.000 €
El diseño del actual parque de barras no dispone de unas buenas medidas tanto de altura, ancho y
diámetro de las barras; consta de unas barras paralelas las cuales están hechas para provocar lesiones y
el suelo es de tierra con piedras, hasta charcos de agua en caso de que llueva.
Los jóvenes que practicamos la Calistenia o hacemos Street Workout tenemos que irnos a otros pueblos
para poder realizar el deporte en condiciones. Con las restricciones municipales, hemos tenido que dejar
de realizarlo al no tener unas instalaciones en condiciones en nuestro municipio.
Considero que si unos jóvenes han de irse a otros pueblos para poder realizar un deporte en condiciones
pese a tener las "instalaciones", habría que mostrarle interés a esta situación.
La construcción de un parque de barras en condiciones, diseñado para realizar ejercicio o deporte en las
mejores condiciones, fomentaría el deporte y hábitos saludables en los jóvenes del pueblo.

Derivada la proposta al departament de Serveis Territorials, aquest proposa el Parc de la Font
del Rector per ubicar un recinte de 100 m2 destinat a aquesta activitat. Es tracta d’un espai amb
qualificació urbanística de Parc Urbà, i cal tenir en compte la despesa anual de manteniment que
aquestes instal·lacions tindrien. Es fusionaria aquesta proposta amb la número 37, que demana
el mateix.
Pel que fa al pressupost estimat, cal tenir en compte certs elements:
-

Elements de street workout
Paviment de cautxú
Solera de formigó
Mobiliari urbà (bancs de fusta, papereres...)
Il·luminació
Obra civil

El total de pressupost ascendeix a uns 42.000 euros.
9. Voreres carrer major barri la Llibra.
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 122.000 €
Visc en el Barri de La Llibra, les voreres son inexistents i els desnivells de carrer entre casa i casa
molt considerables actualment degut d asfaltar carretera anys darrera anys ha anat pujant de nivell.
Caldria una bona reforma-obra de reordenament i pavimentació igual.
Els veïns ja vàrem pagar cada u la part de vorera pertinent en el seu moment.
Gracies
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Valorada la proposta pels Serveis Tècnics municipals, es proposa, segons projecte aprovat per la
Comissió del Carrer Major, de l’adaptació de la vorera a les diferents rasants dels accessos als
edificis i al carrer de Sant Isidre, eliminant l’actual voral per convertir-lo en vorera. Així doncs, es
desdoblaria la vorera en dos, per millorar l’accessibilitat, amb una vorera exterior d’uns 2,5 m
d’amplada, seguint la rasant de la calçada, i una vorera interior amb esglaons o rampes per
accés als edificis.
Pel que fa al pressupost estimat del projecte, cal tenir en compte multitud d’elements:
-

Tall a serra paviment bituminós
Demolició paviment i voreres
Subbases amb tot-ú i base de formigó
Col·locació de rigiola i vorada recta de formigó
Col·locació de peces especials de gual i de remat
Murets i formació d’escales per salvar desnivells, bàculs i columnes
Fanal, incloent canalització i cablejat per enllumenat
Formació de parterre
Papereres

Tenint en compte l’esmentat, entre altres aspectes, el pressupost total s’aproximaria als 122.000
euros.
10. Tancaments de fusta per als contenidors.
No passa a la fase de votació
Motiu: Es tracta d’una proposta que properament s’executarà.
Cada vegada que arribo al meu estimat poble, m'entristeix veure com als grups de contenidors sempre hi
ha bosses i embolcalls al terra, cartrons, etc. Els contenidors estan mal tancats o malmesos i tot plegat
dona una imatge molt lletja, fa brut.
Proposo dotar a tots els grups de contenidors del poble, de tanques de fusta per a dissimular-ho, ja que
contra el poc civisme malauradament hi ha poc a fer. N'hi ha a molts pobles i realment es millora molt la
imatge, no sé com serà de pràctic per al personal de recollida, però crec que seria bo estudiar-ho, sempre
que no hi hagi coses més prioritàries.
Deixo unes imatges de mostra.
Salutacions a tothom.

Valorada la proposta des de Serveis Tècnics, es comunica que amb la nova contractació del
servei de recollida de residus i neteja viària, ja està prevista la instal·lació de tancaments de HPL
a les ubicacions dels contenidors.
11. Rotonda para acceder a la urbanitzación Can Julià.
No passa a la fase de votació
Motiu: L’Ajuntament no ostenta la competència sobre aquest projecte
El acceso para entrar a la urbanización de can Julià supone un peligro para los vecinos, ya que para poder
acceder tenemos que atravesar la N-340 cruzando tres carriles.
Otro peligro es cuando tenemos que acceder de la parte de alta de la urbanización a la parte baja andando ya
que tenemos el mismo problema no hay ni un triste paso de cebra con lo que nos jugamos la vida a diario.
Agradeceríamos alguna opción para arreglar este grave problema. Gracias
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Valorada la proposta pel departament corresponent, s’informa els trams indicats en la proposta
formen part del projecte Variant, el qual preveu una sèrie d’actuacions d’ordenació que inclouen
rotondes d’accés als diferents barris del municipi (d’entre els quals es troba l’accés a Can Julià)
Aquest projecte està plantejat per Demarcació de Carreteres (Ministeri de Foment) que és qui
ostenta la competència sobre aquest tram. L’Ajuntament de Vallirana, per tant, no disposa de
competència sobre el tram a què es refereix la proposta, que no és municipal.
L’article 2.1 a) del Reglament dels Pressupostos Participatius, aprovat per unanimitat al Ple
ordinari de 25 de febrer, estableix que els projectes presentats han de ser de competència
municipal.
12. Connectem can Julià amb la resta del poble
No passa a la fase de votació
Motiu: Els terrenys no són de propietat municipal
Actualment, a l'urbanització Can Julià només s'hi pot accedir i se'n pot sortir mitjançant un vehicle. No
hi ha cap camí que permeti arribar al centre del poble caminant, en bicicleta o en patinet, si no és
caminant per la carretera amb els cotxes passant a poca distància. La meva proposta consisteix a
construir un camí que ens permeti moure'ns sense haver de dependre d'un vehicle i poder fer-ho
sense fums.

Des de l’àrea territorial s’indica que els terrenys que es troben entre el barri de Can Julià i el casc
urbà són de titularitat privada i per tant no es tracta d’espais municipals. És per això que
l’Ajuntament de Vallirana no ostenta competència sobre terrenys que no són municipals per a
habilitar camins de pas o carrils de bicicleta.
L’article 2.1 a) del Reglament dels Pressupostos Participatius, aprovat per unanimitat al Ple
ordinari de 25 de febrer, estableix que els projectes presentats han de ser de competència
municipal.

13. Enllumenament a la carretera N-340.
No passa a la fase de votació
Motiu: No és de competència municipal
La meva proposta consisteix a instal·lar enllumenat a la carretera N-340 entre les Casetes d'en Julià i
la urbanització Can Julià.
És una zona de revolts tancats amb bastant de trànsit i a la nit no s'hi veu res, la qual cosa suposa un
risc d'invasió de carrils i d'accidents.
A més, per accedir a la urbanització Can Julià cal travessar la carretera perpendicularment i la falta
de llum no ajuda.

Derivada la proposta al departament corresponent, es comunica que el tram que va des de la
rotonda de la variant fins al barri de Can Julià no pertany al municipi de Vallirana, essent
competència de Demarcació de Carreteres (Ministeri de Foment). És per això que l’Ajuntament
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de Vallirana no ostenta competència sobre el tram a què es refereix la proposta, que no és
municipal.
L’article 2.1 a) del Reglament dels Pressupostos Participatius, aprovat per unanimitat al Ple de
25 de febrer, estableix que els projectes presentats han de ser de competència municipal.
14. Alcantarillado en la urbanización de les Bassioles.
No passa a la fase de votació
Motiu: Inviabilitat econòmica
Tenemos la urbanización sin alcantarillado, por lo que no hay permisos de obras. Es urgente solucionar
esto. Necesitamos todos vuestros votos.
Gracias

Derivada la proposta als Serveis Territorials de l’Ajuntament, es fa una avaluació econòmica de
la construcció de la xarxa de clavegueram a Bassioles. En primer lloc, s’avaluen els amidaments
de la xarxa. Després, tenint en compte les dimensions, es valoren econòmicament els diferents
elements (moviments de terres, clavegueres, bombaments, xarxa pluvial, reposició de paviments,
etc.) i s’estima que la instal·lació tindria un cost aproximat de 9.225.000 €
15. Adaptació de solar per a l’espai d’esbarjo per a gossos.
No passa a la fase de votació
Motiu: Els terrenys esmentats són de titularitat privada
Fa temps que acostumo a sortir amb els gossos pels camins rurals de Vallirana, sempre tenim
l'inconvenient de que els gossos han d'anar lligats i compartir l'espai natura amb vianants, ciclistes,
etc... amb el risc que això pot suposar per a tots ells i els amos dels gossos.
Vist això, al costat del centre de control dels túnels de la variant, ha quedat una preciosa esplanada
ben gran, que permetria, si es fes un tancament adequat, poder muntar alguns aparells
d'entrenament per a gossos i, fins i tot dividir-ho en espais per a diferents tipus de gossos, fent al
voltant una "pista" per a que puguin caminar o córrer sense lligar. Aquest és un espai que considero
ideal, però n'estic segur que hi hauran més espais similars al poble, motiu pel que no ho limitaria a un
únic espai, buscaria més.
Tot es millorable, però la idea principal seria un espai on els gossos no hagin d'estar sempre lligats,
puguin jugar, fer exercici, córrer i que fes les vegades de pipi-can.

Derivada la proposta al Departament de Serveis Tècnics, s’informa que els terrenys als quals fa
referència l’autor de la proposta, són de titularitat privada, i per tant no són un espai municipal.
L’article 2.1 a) del Reglament dels Pressupostos Participatius, aprovat per unanimitat al Ple
ordinari de 25 de febrer, estableix que els projectes presentats han de ser de competència
municipal.
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16. Carretera Joan Capri, mesures de seguretat ciutadana.
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 3.000 €.
La meva proposta és posar alguns bàdems al carrer Joan Capri, i algun tipus de mur a la incorporació
amb l'avinguda de la selva Negra.
Ja que al no haver cap baden, les persones passen pel carrer a mes velocitat de la permesa, i quan
van a incorporar-se a l'avinguda selva negra, fan infraccions
Al igual que algun es persones, "No veuen que es d'un sol sentit" i es fiquen en contra direcció, sols
perquè han vist un estacionament lliure, o per accedir mes ràpidament al cap o al pàrquing
municipal....

Derivada la proposta al departament de Serveis Tècnics, es planteja la realització actuacions
puntuals mitjançant senyalització de sentit obligatori a l'entrada prohibida de l'aparcament
municipal i balises de tipus flexibles col·locades en la intersecció del C/ Joan Capri i l'Av. Selva
Negra Catalana. També es valora la proposta de construcció d'un mur enmig de l'Avinguda de la
Selva Negra Catalana que eviti girar cap a l'esquerra en sortir del C/ Joan Capri, que ha estat
descartada perquè redueix altament la visibilitat i disminueix l'amplada dels carrils de circulació,
afectant negativament els serveis com el Vallibús i/o la recollida d'escombraries (entre d’altres).
Tanmateix, incrementa la possibilitat d'accidents amb efectes greus entre ciclistes i motoristes.
És per això que es contempla una actuació alternativa mitjançant pilones flexibles i senyalització
vertical, elements que, en incorporar-se i tenint en compte la resta d’actuacions, tindrien un cost
aproximat de 3.000 euros.
17. Camins saludables.
No passa a la fase de votació
Motiu: L’autor de la proposta sol·licita la retirada de la proposta
Fer camins saludables senyalitzats i marcats, per fer esport i caminar, hi ha cada vegada mes gent i
han d´anar per la carretera, fer un recorregut amb indicacions més llarg amb parades en llocs
puntuals. El recorregut hauria de ser en diverses fases segon millores dels carrers, enllaçant el actual
i actualitzar els panels.
Per exemple passant pel camí de sobra del pavelló, pujant el camí de can rovira i enllaçant amb el
passeig muntanya.
L´actual arriba fins l´ermita Sant Silvestre.

Una vegada presentada la proposta, l’autor sol·licita retirar-la.
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18. Zona de estacionamiento rápido para familias en la calle mayor.
No passa a la fase de votació
Motiu: Ja es té previst realitzar aquesta actuació
Últimamente la mayoría de los servicios están localizados en la calle Mayor y cada vez es más
complicado parar allí y ya no digamos estacionar. Y todavía es más difícil se vas con niños pequeños o
bebes, muchas veces el aparcamiento te queda lejos de la tienda o el comercio a dónde quieres ir.
Mi propuesta seria crear varias zonas de estacionamiento rápido (donde se pueda parar unos 15
minutos aproximadamente) en diferentes puntos de la calle Mayor y de uso preferente para familias con
niños pequeños o bebes. La idea sería que el usuario disponga de un distintivo en el coche para poder
usar esas zonas. De esta manera se facilitaría el acceso a los comercios y tiendas de la zona a las
familias con niños; y además una forma de impulsar el comercio local

Derivada la proposta a Participació Ciutadana, s’informa que una vegada el Carrer Major fou
assumit per l’Ajuntament de Vallirana, després de l’obertura de la Variant, es va crear en data 10
d’abril del 2019 la Comissió del Carrer Major, òrgan participatiu que, amb el suport de l’equip
tècnic municipal, està decidint de manera consensuada la nova ordenació del Carrer Major.
L’espai per a decidir la reordenació del Carrer Major es troba en aquest òrgan participatiu creat
per a tal efecte. Tanmateix, aquesta Comissió ha determinat com a prioritat aquest aspecte,
assignant 10 places d’aparcament ràpid al llarg del Carrer Major.
19. Pavimentación parcela junto Escola Campderrós.
No passa a la fase de votació
Motiu: No és viable tècnicament
Que se asfalte o pavimente una pequeña porción de terreno municipal situado en la Calle Quixot que
va a parar hacia la valla del patio de infantil de la Escola Campderrós, y colindante con la rotonda de
bifurcación hacia la continuación de la propia Calle Quixot y las calles Jardí y Paraguai, ampliando el
espacio de acera, eliminando la arena y barro en los días de lluvia, en beneficio de un mejor espacio
público para los vecinos y usuarios.

Derivada la proposta al departament de Serveis Tècnics, s’informa que el pla general qualifica
aquests terrenys com a parc urbà i que per tant l'ús d'aparcament no és compatible amb l'ús de
parc. Només es pot plantejar l'actuació com un ús provisional, el que significa que l'actuació
hauria de preveure la construcció i la posterior desconstrucció, la qual cosa no seria coherent.

20. Arranjament c/Sant Antoni amb C/ major
No passa a la fase de votació
Motiu: Aquest projecte ja s’ha executat
En primer lloc, tot el paviment està ple forats i esglaons. Aquest fet provoca que els cotxes hagin de
parar per poder passar i caigudes de ciclistes i vianants.
En segon lloc, a l'encreuament amb el C/ Major també hi ha forats al pas de zebra que han provocat
moltes caigudes de vianants. Per altra banda, sempre que plou es fan nous forats.
En darrer lloc, si una persona gran va amb un carro de la compra o bé una mare amb un cotxet de
nens, ha de caminar pel mig del carrer perquè no pot anar per la vorera (aquesta està en mal estat,
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inclinada i estreta).

S’informa que en data 28 de gener es van executar les obres d’arranjament del Carrer Sant
Antoni amb el Carrer Major, poc després de ser presentada la present proposta (presentada en
data 14 de gener).
21. Muntanyes de Vallirana
No passa a la fase de votació
Motiu: Ja s’ofereix aquest servei
La meva proposta consisteix en fer de les nostres muntanyes un atractiu per la gent de BCN, des de
marcar-rotular tots els camins, crear places de pàrquing per cotxes amb accés directe a la muntanya,
circuits de bicicross, marcar y donar mes informació de les coves i avencs del municipi, parets
d´escalada. Tot per un turisme esportiu natural sense fums, fora motos, quads, etc.

Derivada la proposta al Departament de Turisme, s’informa que, amb l'objectiu de potenciar
l'oferta turística i esportiva del territori, i basant-se ens els criteris de senyalització de camins
establerts per Diputació de Barcelona (i en consonància amb els criteris de seguretat homologats
per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya), l’Ajuntament de Vallirana ha sol·licitat
suport per a la redacció de projectes i posterior senyalització turística d’itineraris a la Diputació de
Barcelona. És important explicar que cal ser molt curosos en no malmetre l’entorn de les
muntanyes de Vallirana, potenciant el turisme sempre des de les línies de senderisme sostenible
i la mínima ocupació al medi natural.
Actualment Vallirana disposa dels següents senders senyalitzats:
-

PR-C163 – Ascens al Puig Vicenç
PR-C 70 – Vallirana – Font Freda
Ruta de la pedra seca de Can Rovira (Un tram senyalitzat temàticament dins el PR-C70)
GR- 270 Sender del Baix Llobregat

Així mateix, Vallirana té senyalitzat el tram que passa pel nostre terme municipal que forma part
de l’eix de ponent del sender del Baix Llobregat (de Montserrat a Castelldefels).
Seguint aquesta línia del senderisme sostenible, l’Ajuntament de Vallirana ha inclòs tots els
senders i itineraris al web municipal i a l’APP de Natura Local per a que puguin ser descarregats
al mòbil i per a que serveixin tant de GPS com d’ itineraris autoguiats. Podem trobar els senders
en format paper al plànol de Vallirana de l’editorial Piolet així com tots els avencs, coves i parets
d’escalada disponibles a Vallirana.
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22. Carril Bici
No passa a la fase de votació
Motiu: L’Ajuntament no ostenta la competència sobre aquest projecte
Queremos y necesitamos urgentemente un carril bici adaptado para bicicletas, patinetes y viandantes, que
una la zona industrial con el pueblo. Creo que es muy necesario ya que no se dispone de ninguna zona
adaptada a ello y somos muchos los que lo necesitamos, Ya que no es solo un tema de quererlo porque si,
es un tema de seguridad ciudadana, ya que los horarios del Vallibús en muchas ocasiones es escaso y nos
vemos obligados a subir o bajar andando, Y “NO” hay ninguna zona adaptada para pasar que no sea la
nacional con el peligro que conlleva.

Derivada la proposta al departament corresponent, s’informa que els terrenys que es troben
entre la zona del Polígon Industrial i el casc urbà són de titularitat privada i per tant no es tracta
d’espais municipals. És per això que l’Ajuntament de Vallirana no ostenta competència sobre
terrenys que no són municipals per a habilitar camins de pas o carrils de bicicleta. D’altra banda,
en cas d’habilitar un carril bici a la Nacional-340, aquesta pertany a Demarcació de Carreteres
(Ministeri de Foment), i per tant tampoc és de competència municipal.
L’article 2.1 a) del Reglament dels Pressupostos Participatius, aprovat per unanimitat al Ple
ordinari de 25 de febrer, estableix que els projectes presentats han de ser de competència
municipal.
23. Canviem les finestres de la Ginesta
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 111.200 €
A l'escola La Ginesta, les finestres i les capses de les persianes estan molt deteriorades, tant que
l’escola pateix canvis de temperatura molt abruptes i hi ha aules en que mantenir l’escalfor els dies
de fred es tradueix en un consum desmesurat de combustible per alimentar la caldera.
El canvi de les finestres, així com de les capses de les persianes i les pròpies persianes, farien que la
temperatura a l’interior es mantingués més estable, comportant una millora en el benestar de
l’alumnat, professorat i resta de personal i essent aquest un pas endavant per demostrar la
responsabilitat mediambiental que tots i totes hem de compartir i transmetre als nostres petits i
petites, ja que no caldria cremar tant combustible per compensar la pèrdua d’escalfor i contribuiríem a
cuidar el nostre entorn.
A mode de previsió inicial valorem el canvi dels següents elements: 48 finestres grans i 4 petites a les
aules i 6 finestres estretes de lavabos i sales.

Des de Serveis Tècnics es determina que, atès que l’edifici de la Ginesta és propietat de
l’Ajuntament, es poden realitzar les actuacions expressades. Cal substituir la totalitat de fusteries
de la façana del pati del Carrer la Lluna, excepte el finestral en corba del vestíbul del pati i totes
les portes d’accés al centre.
Tenint en compte l’enderroc de les fusteries actuals, el subministrament de finestres d’alumini, i
altres despeses, el cost aproximat de la proposta ascendeix a 111.200 €.
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24. Tendals pel menjador de l’escola Campderrós
No passa a la fase de votació
Motiu: Aquestes dependències no són de titularitat municipal
El menjador de l'Escola Campderrós té tota una paret lateral amb portes de vidre que donen accés al
pati. A més per l’orientació de l’espai, a les hores de matí i migdia, el sol dóna directament a aquesta
paret ocasionant una pujada de la temperatura interior del menjador molt alta (sobretot els mesos de més
calor).
Proposo que s’instal·li un sistema de tendals per ajudar a controlar la temperatura del menjador de
l’escola.
Moltes gràcies!

Valorada la proposta pels departaments corresponents, s’informa que l’escola Campderrós és un
centre públic que pertany a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. És per aixpo
que es tracta d’unes instal·lacions que no són de titularitat municipal.
L’article 2.1 a) del Reglament dels Pressupostos Participatius, aprovat per unanimitat al Ple
ordinari de 25 de febrer, estableix que els projectes presentats han de ser de competència
municipal.
25. Un poble, que faci ganes de passejar
Passa a la fase de votació fusionada amb la proposta 26
Pressupost estimat del projecte: 65.000 €

Arreglar les llums del C/Major fent un enlluernament molt més útil que l'actual (Fanals d'autopista), ja que no
donen llum al vianant, ni al comerç local. Un clar exemple:
https://www.lavozdegalicia.es/default/2020/01/11/00121578757321934635270/Foto/FE12C7F2_164042.jpg
I potser afegir una gamma cromàtica més càlida, per fer una imatge local més atractiva, ecològica i que
acompanyi el medi

Els Serveis Tècnics expressen que la proposta està condicionada per la interdistància de
columnes actuals, motiu pel qual s'ha d'utilitzar una llumenera tipus viari, amb òptica modificada
per a donar una repartiment lumínic a l'espai de vorera. La proposta pretén adequar-se a la
interdistància actual sense arribar a nivells de regularitat lumínica que s'arribaria amb una
interdistància menor, objecte d'un replanteig profund de tot l'enllumenat del carrer quan
l'enllumenat principal no sigui el requerit per a espai viari de la tipologia actual. Es preveu la
connexió al mateix circuit elèctric existent, amb incorporació de caixa de protecció fusible.
Tenint en compte el subministrament i instal·lació de llumenera vial amb valors aproximats de
6.500 lm 55W 4000K, l’estesa i connexionat del cable, la instal·lació de la caixa seccionadora
fusible, l’estudi lumínic i els treballs de modificació d’esquemes, es valora el projecte en un cost
aproximat de 65.000 €.
26. Alumbrado de las aceras
Passa a la fase de votació fusionada amb la proposta 25

Propongo alumbrar mejor las aceras, no solo las carreteras/ calles, para facilitar el tránsito de los peatones
por las aceras. Y dar más visibilidad al pueblo
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Pressupost estimat del projecte: 65.000 €
El Departament de Participació Ciutadana informa que es va contactar amb l’autor de la proposta
per sol·licitar una informació més concreta envers la proposta, tenint en compte que no
s’estableix la zona concreta del municipi on l’autor vol millorar la il·luminació de les voreres. És
per això que s’ha decidit fusionar-la amb la proposta 27, que proposa un concepte molt similar
pel que fa a l’enllumenat.

27. Parque para perros
Passa a la fase de votació fusionada amb la proposta 3
Pressupost estimat del projecte: 53.000 €
Hacer un parque para perros con pipican y bancos para sentarse los dueños y luces, en la zona
llamada el campito, descampado entre las calles San Antonio y Canigó, así se evitarían los
excrementos en toda esa calle, ya que no puedes pasear sin pisar alguno

Valorada la proposta pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, es determina que el projecte és
viable tècnicament. L’esplanada té una superfície que està dividida en dos, passant per enmig
una zona de titularitat privada. Es definirien dues zones, un espai de 509 m2 per a gossos, i un
espai de camí de 750 m2. Les obres consistirien en una construcció de la caixa de paviment amb
acabat de sauló estabilitzat, tipus de sauló sòlid, la instal·lació de fanals connectats a la xarxa
pública d'enllumenat, enjardinat parcial, senyalització vertical de prohibit aparcar i col·locació de
fitons. Es proposa també donar continuïtat a la vorera del carrer Arboçar construint la vorera del
costat nord del carrer Sant Antoni.
Tanmateix, existeix una altra proposta per aquest mateix espai, la número 27, que demana un
parc de gossos. Es proposa reordenar l'esplanada per tal de donar resposta a les dues
propostes.
Tenint en compte tots els aspectes tècnics anteriorment esmentats, així com la incorporació de
papereres, baranes, i altres elements, es valora la proposta en un pressupost aproximat de
53.000 euros, sense comptar les despeses de manteniment i neteja en els propers anys.
28. Camino Saludable entre avenida de Begues y calle Brasil. Mas de les fonts y Solana.
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 170.000 €
Construir un vial peatonal y para ciclistas separados de la calzada de vehículos. En el tramo que
comprende entre las urbanizaciones Mas de les Fonts y La Solana, entre Avenida de Begues y la
calle Brasil.
Compuesto de 430 metros de longitud con una anchura de 12 metros y un coste aproximado:
110.000 €
Transitado habitualmente tanto por vecinos que bajan o vuelven del pueblo, como por ciudadanos
paseando, haciendo ejercicio o paseando a sus mascotas. Y muy transitado por ciclistas. Como único
acceso vial a la urbanización de Mas de les Fonts el tránsito de vehículos es constante durante todo
el día. Generando en su estado actual un peligro constante entre todos sus usuarios.
Se conseguiría un enlace seguro y estable para personas y ciclistas. Al mismo tiempo que se
consigue una franja de separación y de seguridad anti incendios. Y al actualizar la vía los vehículos
tendrían mejor visibilidad y mejores marcas viales. Previendo a los animales salvajes que a menudo
la cruzan.
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Valorada la proposta per Serveis Tècnics, s’indica que es tracta d'una proposta que des del punt
de vista tècnic és correcta i factible. No hi ha impediments de tipus urbanístic, ja que totes les
actuacions es realitzarien en el sistema viari, de titularitat municipal. Aquesta actuació es pot
completar més endavant per tal de perllongar el recorregut fins als extrems de les urbanitzacions
La Solana i Mas de les Fonts. Suposaria una millora paisatgística, i la presència d'elements de
protecció pot ajudar a pacificar el trànsit. En quant a normativa, l'actuació només haurà de
preveure que el recorregut sigui adaptat per discapacitats. Les barreres hauran de preveure
alguns passos per a permetre les actuacions de protecció contra incendis. Hi ha vàries opcions
de pavimentació, però per aquest cas és més adequat un paviment tou de sauló, si bé requerirà
un major manteniment.
Així doncs, per a l’execució del projecte cal tenir en compte un seguit d’elements:
- Desbrossada del terreny
- Excavació caixa paviment
- Vorada prefabricada
- Subbase de tot-u
- Geotèxtil
- Plantació arbustiva
- Subministrament i col·locació de barrera acabada de fusta
- Senyalització i penalització
- Gestió de residus
- Altres elements de seguretat i salut
En total, tenint en compte les dimensions de l’actuació i amb una amplada del camí d’uns 2,5
metres per permetre l’ús per part de caminants, passejants i fins i tot ciclistes, el projecte tindria
un cost aproximat de 170.000 €.
29. Zona de recreo/Urbanización la solana mas de las Fonts
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 100.000 €
La meva proposta és fer un parc amb zona d'oci infantil, zona activitat física (majors) i relax , ja que no
tenim possibilitat de tenir cap parc, el més proper és a 1.7km Aprox de les nostres cases situades a les
urbanitzacions de la Solana i més de les Fonts, per aquest motiu es requereixi per poder gaudir prop
de les nostres cases d'aquest servei que no tenim i creiem que és necessari i per tant mereixem. són
15.000 metres de terreny per poder satisfer les nostres necessitats..

La proposta, analitzada pels Serveis Tècnics municipals, passa a la fase de votacions, essent
viable tècnicament.
Es tracta d’una zona qualificada com a equipament públic recreatiu, oci, temps lliure i esbarjo. És
un triangle de 420 m al llarg del carrer La Pedrera, de 350 m al llarg del carrer Brasil, de 112 m
de base, amb un desnivell de 30 m en el punt més alt. Superfície total 15.000 m2. Recentment
s'han fet treballs de neteja del sotabosc, pel que únicament caldria netejar el camí i arranjar les
esplanades on s'actuaria.
Es proposa una actuació aprofitant les zones més planeres de l'espai per a ubicar diferents usos
d'esbarjo. Es condicionarà parcialment el camí que travessa el talús des del carrer Brasil, a
l'alçada de l'avinguda Mirador fins al carrer La Pedrera. El camí té uns 200 m de longitud.
En l'esplanada central es crearien les diferents zones d'esbarjo, consistents en 3 zones planes
d'aproximadament 100 m 2 cadascuna, una de jocs infantils, una de màquines d'exercici físic i
una de zona d'estada amb bancs.
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Així doncs, tenint en compte les dimensions de la zona, cal comptabilitzar els següents elements
d’actuació:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Moviments de terres per aplanar les zones
- Base de tot-ú o sauló compactat
- Paviment de panot sobre base de formigó
- Paviment de sorra per a la base de jocs infantils
- Reperfilat de talussos
- Encintat de la zona de jocs infantils
- Instal·lació de jocs infantils (gronxador, molla, caseta, tobogan..)
- Instal·lació de màquines i circuits de gimnàs per adults
- Bancs de formigó prefabricat
- Papereres, murets, baranes i proteccions
- Fanals (xarxa d’enllumenat, accessoris, etc.)
- Font (incloent connexió a la xarxa)
- Plantació d’arbustives
El cost aproximat del projecte, tenint en compte els elements esmentats, entre d’altres, és d’uns
100.000 €.
30. Arranjament Parc dels Ocells/ font de l’avi
Passa a la fase de votació fusionada amb la proposta 34
Pressupost estimat del projecte: 285.000 €
El Parc dels Ocells és un parc amb molt d'encant que crec que està molt desaprofitat degut a la seva
deixadesa. Si el poguessin netejar amb periodicitat i fer alguna estructura ( gronxadors, tobogans...)
per tal que els nens puguin jugar seria un espai magnífic a Vallirana
Moltes gràcies.
.

Es fusiona la proposta 30 amb la 34, que demana un parc amb tobogans llargs. La única zona on
es podria instal·lar uns tobogans d’aquesta tipologia seria el Parc dels Ocells.
Des de Serveis Tècnics es planteja la realització de petites plataformes, que s'adaptarien a la
topografia del parc fent-les coincidir amb els replans de la nova escala a construir. Les
plataformes serien el punt d'inici i final dels diferents tobogans, destacant la segona (en sentit
descendent) que seria la de major superfície. En aquesta s'ubicarien les arribades dels dos
tobogans infantils, uns jocs de robínia més una zona amb bancs i taules que servirien als pares.
A la plataforma segona arrancaria un tobogan per adults que es dividiria en tres parts i acabaria
el seu recorregut a l'entrada del parc (entrada C/ del Sol). Es construiria una nova escala que
comunicaria la Font de l'Avi amb el C/ de l'Ordal. Es revisaria la vegetació existent i es procedirà
a plantar-ne de autòctona. Superfície total intervenció 1.540 m2.
Així doncs, i tenint en compte els següents elements d’actuació, el pressupost del projecte tindria
un cost aproximat de 285.000 €:
-

Condicionament de terreny
Enderroc escala existent
Moviments de terres
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-

Mur de contenció arbrat
Tancament perimetral de fusta
Compactació i geotèxtil de separació
Taules de fusta de pícnic
Papereres, bancs, font
Subministrament i col·locació de jocs infantils
Subministrament de dos tobogans d’acer inoxidable de longituds de 15 m i 22 m, amb
desnivell de 3 m i 4 m respectivament
Formació de nova escala
Col·locació d’arbrat i vegetació

31. Més neteja als carrers de Vallirana
No passa a la fase de votació
Motiu: Es tracta d’un servei que compromet pressupostos futurs
Estem d'acord que caminar per Vallirana (sobretot per les urbanitzacions) és anar esquivant les herbes
que creixen a les voreres. I no només això, els carrers estan molt deixats i sempre hi ha escombraries. No
és una proposta desbaratada, tot al contrari, amb el manteniment dels carrers tot es veurà diferent.

Derivada la proposta a Participació Ciutadana, s’indica que aquesta proposta es tracta d’una
petició de servei. L’article 2.1 f) del Reglament dels Pressupostos Participatius, aprovat per
unanimitat al Ple de 25 de febrer, estableix que les propostes presentades no poden representar
costos addicionals en futurs pressupostos, tret del manteniment ordinari. Tanmateix, L’article 2.1 i)
del Reglament dels Pressupostos Participatius, estableix que les propostes presentades han de
ser projectes o serveis que no s’estiguin oferint ja al mateix barri on es sol·licita. Per últim, l’article
2.1 de l’esmentat Reglament estableix que els projectes hauran de ser, preferiblement, inversions.
La proposta presentada sol·licita un servei (per tant, no es tracta d’un projecte d’inversió) que
implica futures despeses en els propers anys i que per tant compromet pressupostos futurs.
Alhora, el servei de neteja ja es desenvolupa al llarg de tot el municipi.
Malgrat que la proposta es valora desfavorablement, des de l’Ajuntament es tindrà en compte la
petició per millorar el servei de neteja viària.
32. Més neteja a les escales de can Rovira mas Rovira
No passa a la fase de votació
Motiu: Es tracta d’un servei que compromet pressupostos futurs
És impossible passar sense haver d'esquivar les herbes que creixen a terra i als voltants. A més,
també hi ha molta brossa acumulada i no estaria gens malament fer un manteniment més sovint. Les
escales són les que pugen per sobre del Parc dels Ocells.

Derivada la proposta a Participació Ciutadana, s’indica que aquesta proposta es tracta d’una
petició de servei. L’article 2.1 f) del Reglament dels Pressupostos Participatius, aprovat per
unanimitat al Ple de 25 de febrer, estableix que les propostes presentades no poden representar
costos addicionals en futurs pressupostos, tret del manteniment ordinari. Tanmateix, L’article 2.1 i)
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del Reglament dels Pressupostos Participatius, estableix que les propostes presentades han de
ser projectes o serveis que no s’estiguin oferint ja al mateix barri on es sol·licita. Per últim, l’article
2.1 de l’esmentat Reglament estableix que els projectes hauran de ser, preferiblement, inversions.
La proposta presentada sol·licita un servei (per tant, no es tracta d’un projecte d’inversió) que
implica futures despeses en els propers anys i que per tant compromet pressupostos futurs.
Alhora, el servei de neteja ja es desenvolupa al llarg de tot el municipi.
Malgrat que la proposta es valora desfavorablement, des de l’Ajuntament es tindrà en compte la
petició per millorar el servei de neteja viària.
33. Per obrir de nou la sala del casino
No passa a la fase de votació
Motiu: Inviabilitat econòmica

Des del Grup de Teatre del Casino Valliranenc proposem que es destinin diners dels Pressupostos
Participatius a fer els arranjaments necessaris per poder obrir de nou la sala del Casino per a poder
fer-hi activitats culturals. La sala porta tancada des de l’octubre del 2019 a l’espera d’un projecte de
remodelació que no arriba. Demanem que es pugui utilitzar la sala mentre no es porta endavant el
projecte. Proposem que s’instal·li un escenari provisional davant de l’actual, es solucionin les
deficiències en la instal·lació elèctrica i les portes d’emergència i si cal es tanquin els espais que sigui
necessari. També demanem que en cas que una actuació d’aquest tipus pugui superar la dotació
dels Pressupostos Participatius, es faci l’arranjament que s’hi ajusti, per si més no avançar en posar
la sala del Casino en opció d’obrir.

Des de Serveis Tècnics s’informa que les actuacions mínimes que s'hauran de tenir en compte
hauran d'esmenar les deficiències de seguretat estructural, seguretat contra-incendis,
accessibilitat, i estanquitat. La Diputació de Barcelona mitjançant un recurs tècnic elaborà un
Estudi d'Adequació, en el qual es contemplaven dues possibles actuacions: l'alternativa 1, que
preveia unes actuacions mínimes i imprescindibles amb el que l'edifici es podria utilitzar, que
serien compatibles amb una futura intervenció complerta; i l'alternativa 2, que preveia una
rehabilitació complerta de l'edifici per tal d'assolir un local adequat als estàndards òptims
d'utilització i adaptació als requisits urbanístics. A l'alternativa 1 les llotges quedarien fora d'ús,
l'altell no tindria recorreguts adaptats, i preveuria un aforament d'espectadors drets per 932
persones a platea. Aquesta proposta reduïda deixava unes partides indeterminades, la més
important de les quals era la possibilitat d'haver de substituir completament la coberta de
fibrociment. En el cas de la reforma de mínims (1), l’estudi determina que el cost de rehabilitació
seria d’uns 710.500 €, tenint en compte, entre altres elements, les següents actuacions:
-

Actuacions a la sala per tapiar fusteries, reparacions del paviment, revestiments i cel
rasos, substitució i desplaçament de portes tallafoc
Sectorització de l’escenari, amb enderroc de l’entarimat, construcció de forjat, nou
entarimat, teló tallafocs
Accessibilitat, escala i plataforma adaptada
Reforma integral dels camerinos a conseqüència de les actuacions de sectorització
Clausura de les llotges de l’amfiteatre, reparacions puntuals a les llotges de platea
Reparació de desperfectes de paviments, cel rasos, revestiments i instal·lacions a l’altell
Reparacions puntuals estructura
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-

Previsió subsanació de deficiències a les instal·lacions
Previsió reparacions coberta

34. Parque con toboganes largos
Passa a la fase de votació fusionada amb la proposta 30
Pressupost estimat del projecte: 285.000 €.
Me gustaría que se pusieran en algún lugar de montaña, unos toboganes largos para que se pudiese tirar
todo el mundo, en especial los niños, similar al que hay en el municipio de Begues. En Begues, aparte de los
toboganes, tienen una especie de parque pequeño, con juegos para niños, así como alguna mesa con
bancos, para merendar. Sugiero la montaña, ya que lo veo como el sitio más viable para poder ponerlos.
Desde Vallirana con foso, podemos ser más grandes!

Es fusiona la proposta 30 amb la 34, que demana un parc amb tobogans llargs. La única zona on
es podria instal·lar uns tobogans d’aquesta tipologia seria el Parc dels Ocells.
Des de Serveis Tècnics es planteja la realització de petites plataformes, que s'adaptarien a la
topografia del parc fent-les coincidir amb els replans de la nova escala a construir. Les
plataformes serien el punt d'inici i final dels diferents tobogans, destacant la segona (en sentit
descendent) que seria la de major superfície. En aquesta s'ubicarien les arribades dels dos
tobogans infantils, uns jocs de robínia més una zona amb bancs i taules que servirien als pares.
A la plataforma segona arrancaria un tobogan per adults que es dividiria en tres parts i acabaria
el seu recorregut a l'entrada del parc (entrada C/ del Sol). Es construiria una nova escala que
comunicaria la Font de l'Avi amb el C/ de l'Ordal. Es revisaria la vegetació existent i es procedirà
a plantar-ne de autòctona. Superfície total intervenció 1.540 m2.
Així doncs, i tenint en compte els següents elements d’actuació, el pressupost del projecte tindria
un cost aproximat de 285.000 €:
-

Condicionament de terreny
Enderroc escala existent
Moviments de terres
Mur de contenció arbrat
Tancament perimetral de fusta
Compactació i geotèxtil de separació
Taules de fusta de pícnic
Papereres, bancs, font
Subministrament i col·locació de jocs infantils
Subministrament de dos tobogans d’acer inoxidable de longituds de 15 m i 22 m, amb
desnivell de 3 m i 4 m respectivament
Formació de nova escala
Col·locació d’arbrat i vegetació

35. Ordenación y regulación de TODOS los badenes/bumpers de Vallirana
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 91.000 €
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En Vallirana hay multitud de badenes y muchos no cumplen la regulación.
Efectos negativos de los badenes existentes:
- Instalación indiscriminada y sin cumplir normativa.
- No son ecológicos, al tener que reducir completamente la velocidad y tener que acelerar de nuevo, generan
gasto de combustible y polución ambiental y acústica.
- No respetuosos con el traslado de pacientes delicados en ambulancias.
- Envejecimiento prematuro de las suspensiones de los vehículos. (En mi caso, salir de Vallirana supone 11
badenes, con una salida al día son más de 8000 badenes al año. 8000!)
-Retraso a bomberos/policía en situaciones de emergencia.
Propongo que se adecúen los badenes a la normativa y que además de cumplir su función (ralentizar la
velocidad) sean "amables" con los vehículos. En Cervelló mismo, tenéis algún ejemplo, con largas rampas de
entrada y salida del badén.
Los de plástico de 3M deben ser baratos, pero son como pasar sobre un tronco.

Revisada la proposta per Serveis Tècnics, es planteja la realització d'actuacions d'acord amb el
dossier tècnic de seguretat viària del Servei Català de Trànsit. Es revisen els passos elevats
(inclou vianants), les esquenes d'ase, els coixins berlinesos i les bandes prefabricades existents
en el municipi. La proposta actua en aquells elements que no compleixen amb el dossier,
modificant la part fora de compliment o bé eliminant l'element com a peça unitària i substituint-la
per una conforme al dossier.
Així doncs, es fa un recompte de les peces a modificar o a substituir, i s’estima un cost total de
91.000 €, tenint en compte elements tals com el desmuntatge de reductors de velocitat, la
demolició de paviments existents, el subministrament de nous reductors de velocitat,
senyalització vertical, construcció de rampes a pas de vianants de ressalt, pintat sobre paviment,
etc.

36. Barana central C/ Uruguay – C/ la font
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 10.000 €
Les escales que connecten el carrer la Font 68 (on hi ha una parada de Vallibús) i el carrer Uruguay
son perilloses per a la gent gran per que la pendent és pronunciada i són molt llargues.
Seria genial per a la gent que les utilitza per agafar l'autobús que es col·loqués una barana central de
ferro per ajudar-se a baixar i pujar aquestes escales. Pensant sobretot en la gent gran.
Gràcies.

Des de Serveis Tècnics s’informa que la proposta és viable tècnicament. Tenint en compte
costos com ara el subministrament de la barana metàl·lica, un morter industrial per a la obra, i
l’equip i maquinària d’instal·lació, més la mà d’obra, la proposta tindria un cost aproximat de
10.000 €.
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37. Fent esport fem salut
Passa a la fase de votació fusionada amb la proposta 8
Pressupost estimat del projecte: 42.000 €
INSTAL·LACIÓ CALISTÈNIA/STREET WORK OUT
Com a entitat esportiva històrica i amb l’objectiu de fomentar l’esport, no només entre les famílies que
formen part del Club sinó amb la resta de ciutadans/es, presentem aquest projecte.
Poder disposar d’un espai públic per a la pràctica de calistènia per apropar l’esport als veïns de forma
gratuïta i amb un manteniment mínim. I contribuir a que les entitats esportives puguin beneficiar-se
d’aquest espai per a la preparació dels seus esportistes .
La proposta inicial que aportem (11 x 21 m) inclou una gran varietat d’elements perquè la instal·lació
sigui polivalent, de forma que un mateix exercici el pot realitzar més d’una persona a la vegada,
evitant cues i afavorint l’organització i cooperació entre usuaris, el terra serà de cautxú per reduir
lesions per caigudes, i la instal·lació de dues papereres a l’exterior del paviment.
La ubicació hauria de ser al Parc Central, per la seva proximitat a les zones esportives.

Derivada la proposta al departament de Serveis Territorials, aquest proposa el Parc de la Font
del Rector per ubicar un recinte de 100 m2 destinat a aquesta activitat. Es tracta d’un espai amb
qualificació urbanística de Parc Urbà, i cal tenir en compte la despesa anual de manteniment que
aquestes instal·lacions tindrien. Es fusionaria la proposta amb la número 8, que demana el
mateix. Pel que fa al pressupost estimat, cal tenir en compte certs elements:
-

Elements de street workout
Paviment de cautxú
Solera de formigó
Mobiliari urbà (bancs de fusta, papereres...)
Il·luminació
Obra civil

El total de pressupost ascendeix a uns 42.000 euros.
38. CO(mpensa)2 Projecte d’eficiència i transició energètica al local de la Creu Roja a
Vallirana
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte 106.000 €
En el projecte “Eficiència i Transició Energètica al local de la Creu Roja a Vallirana, CO(MPENSA)2”,
ens volem centrar en la importància de convertir aquest edifici en un espai sostenible i compromès
amb el medi ambient amb la instal·lació de unes plaques solars per aprofitar l’energia solar mitjançant
un conjunt de captadors i transferir-la a un sistema de bateries d’emmagatzematge, que abasteix el
consum quan sigui necessari.
Les accions a realitzar per a la transformació a edifici sostenible són les següents:
Instal·lació de panells fotovoltaics, portes i finestres amb vidres dobles amb càmera per garantir
l’aïllament tèrmic òptim, instal·lació elèctrica amb sistemes electrònics per a apagar llums i instal·lació
d’equipaments de climatització per garantir una temperatura òptima amb uns recursos sostenibles.
Amb aquest projecte, el que volem aconseguir és una reducció de la contaminació que beneficiarà al
municipi de Vallirana i a tota la seva població.
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Derivada la proposta al departament de Serveis Tècnics, s’informa que la instal·lació fotovoltaica
està condicionada a disposar del butlletí elèctric actual i/o a renovar i legalitzar la instal·lació
elèctrica. La instal·lació de renovació d'enllumenat completa, per la seva banda, requereix la
renovació de la instal·lació elèctrica. Així doncs, i tenint en compte el cost que pot suposar la
instal·lació fotovoltaica, elèctrica, de l’enllumenat, de la climatització, i la renovació de
tancaments exteriors envidrats, el projecte pot tenir un cost aproximat de 106.000 €.
39. Rehabilitació club de tennis Lledoner
No passa a la fase de votació
Motiu: Es tracta d’unes dependències de titularitat privada
El barri del Lledoner és un dels dos barris que queden a Vallirana que encara no tenen un parc infantil. Fa tres
anys que s'haurien d'haver començat les obres d'un parc, però encara no s'han iniciat les obres.
El club de tenis del Lledoner té un espai destinat a parc infantil i zona de petanca que no seria molt car
d'arranjar, es podrien arreglar la zona de barbacoes i pistes de tenis.
El 2019, el consistori es va comprometre a destinar part dels 190.000 € dels pressupostos participatius
d'aquell any a una pista de patinatge, una zona pícnic amb barbacoes.
Demanem que l'ajuntament destini una part dels pressupostos participatius d'aquest any (més el que es van
comprometre en 2019), a arranjar el parc del Club de tenis del Lledoner, les barbacoes, i doni el suport
necessari per arreglar la piscina i fer possible que es torni a obrir el bar i les pistes de tenis (i fer una de
patinatge), prèvia cessió per part dels propietaris del club, a l'ajuntament.

Derivada la proposta als departaments corresponents, cal indicar que el Club de Tennis del
Lledoner és de titularitat privada i per tant no es tracta d’un espai municipal. És per això que
l’Ajuntament de Vallirana no ostenta competència sobre terrenys que no són municipals per a
incorporar-hi parcs, zones de pícnic, barbacoes o altres instal·lacions. Tanmateix, l’article 2.1 a)
del Reglament dels Pressupostos Participatius, aprovat per unanimitat al Ple ordinari de 25 de
febrer, estableix que els projectes presentats han de ser de competència municipal.

40. Rotondas entrada Pla del Pelag/ Les Bassioles y Manau.
No passa a la fase de votació
Motiu: L’Ajuntament no ostenta la competència en aquests trams
Les pido que revisen las rotondas que hay a la entrada de la urbanización Pla del Pelach/Les Bassioles (Las
Acacias) y en las Casetas (entrada de la Manau) ya que hacen que sea un lugar en el que pueden ocurrir
accidentes graves, puesto que desde que la autovía está acabada cuesta incorporarse a la carretera ya que
pasan muchos vehículos.
Creo que si estas rotondas, que ahora están en el lado, estuviesen centradas en la N-340 sería mucho más
fácil la incorporación tanto a la carretera como desde la misma.

Estudiada la proposta per part dels Departaments Corresponents, s’informa que els trams
indicats en la proposta formen part del projecte Variant, el qual preveu una sèrie d’actuacions
d’ordenació que inclouen rotondes d’accés als diferents barris del municipi (d’entre els quals es
troben els trams assenyalats en aquesta proposta). Aquest projecte està plantejat per
Demarcació de Carreteres (Ministeri de Foment) que és qui ostenta la competència sobre
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aquests trams. És per això que l’Ajuntament de Vallirana no disposa de competència sobre el
tram a què es refereix la proposta, que no és municipal.
L’article 2.1 a) del Reglament dels Pressupostos Participatius, aprovat per unanimitat al Ple
ordinari de 25 de febrer, estableix que els projectes presentats han de ser de competència
municipal.
41. Local social entitats
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 72.000 €
Des de BTU-K VALLIRANA ens agradaria que es fes un Local Social, fet amb contenidors de
mercaderies recaondicionats o una nova edificació, on les entitats puguem tenir un espai propi i
d’altres compartits per fer reunions, activitats, tallers i on poder donar informació de les nostres
activitats de manera presencial.

Des de Serveis Tècnics es proposa aprofitar un espai disponible proper a la zona de les pistes
de petanca, qualificat com a equipament públic educatiu. Donada la senzillesa del projecte, pot
ser definit des dels serveis tècnics. Seria necessari de condicionar el terreny.
Així doncs, tenint en compte el condicionament del terreny, el moviment de terres, la formació de
solera de formigó, el subministrament del contenidor, la instal·lació de corrent elèctrica, amb dos
punts de llum i un quadre de distribució, el muntatge d’una pèrgola de microarquitectura i la
col·locació de lavabos portàtils, el projecte tindria un cost aproximat de 72.000 euros.
42.Ampliació recursos lluita COVID i activacions plans de protecció civil
No passa a la fase de votació
Motiu: No es pot valorar econòmicament
Estem en pandèmia i ha afectat milions de persones. En aquesta situació que encara continua, hem
dedicat un gruix de més de 1400h de serveis, patint manca de recursos econòmics i materials
evidents.
Demanem la reserva d'una part del pressupost 2021 per al següent projecte:
Rehabilitació de la base temporal cedida per l'ajuntament i de titularitat municipal, adaptant i creant
espais de: formació anticovid i sanitari, àrea de treball del voluntariat, espai del servei de guàrdia per
activacions de plans, vestuaris i banys, mobiliari i material d'oficina i la creació d'un fons d'EPIs
específics contra la COVID i per a les activacions (A fi de dotar de recursos a tots aquells actes /
activitats / emergències que requereixin i posar-ho a disposició, evitant situacions de precarietat i
manca de medis).
Pressupost estimat: 40.000€
Es un projecte que creiem molt necessari per continuar treballant.

Valorada la proposta pel departament corresponent, s’informa que l’entitat Protecció Civil rep una
subvenció anual de 4.000 € per al seu funcionament ordinari, i que al llarg d’aquest any rebrà un
espai municipal on establir la seva seu. La localització encara no s’ha determinat, i per tant no és
possible estimar econòmicament el cost que pot tenir l’adaptació de l’espai en qüestió, ni tampoc
es pot conèixer al detall quines seran les seves necessitats. És per això que, en aquest moment,
no pot passar a la fase de votacions.
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43. Taula calenta amb bany maria per l’escola Pompeu Fabra
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 6.000 €
A L'Escola Pompeu Fabra tenim cuina pròpia.
A la cuina cal disposar d'un sistema adequat com un bany Maria amb reserva per poder mantenir la
cadena de calent.
Un cop acabada la cocció dels aliments, s'ha de mantenir la cadena de calent per sobre de 65º fins
l'hora de servir, per tal d'evitar riscos de contaminació microbiana.
Per aquest motiu la nostra proposta és una taula calenta amb bany Maria.

Un cop analitzada la proposta per part de Serveis Tècnics, es determina que, com que les
instal·lacions són de propietat municipal, la proposta és viable tècnicament.
Així doncs, tenint en compte l’adequació de l’espai de l’actual cuina, així com el subministrament
i instal·lació de la pròpia taula calenta, el cost aproximat de la proposta seria d’uns 6.000 €.

44. Rocódromo municipal
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat del projecte: 11.000 €

Creación de un rocódromo municipal en alguna de las instalaciones existentes, ya sea en interior o exterior.
La escalada es un deporte en auge, recientemente reconocida como deporte olímpico. Vallirana cuenta con
un alto número de practicantes al tener en su término municipal una zona de escalada en roca de las más
importantes de Barcelona. Disponer de un rocódromo ampliaría el abanico de ofertas deportivas del pueblo
para los jóvenes y no tan jóvenes.

Des de Serveis Tècnics es proposa la col·locació de preses en el pas de la Font del Rector per a
fer escalada horitzontal. Tenint en compte el subministrament i col·locació de preses d’escalada
a una de les parets del túnel del Parc de la Font del Rector, el subministrament de paviment
amortidor, i el disseny i pintat d’un mural a la paret, el projecte tindria un cost aproximat d’uns
11.000 euros.
45. Mètode tei a totes les escoles de Vallirana
No passa a la fase de votació
Motiu: No és de competència municipal
Després de les atrocitats que va patir a l,escola Dominiques de Vallirana ,el meu fill fa dos anys ,i havent
anat a l,ajuntament dos cops per demanar el Mètode Tei a totes les escoles de Vallirana ,encara que el
meu fill ja no anirà a cap centre Valliranenc ! Volem que es fiqui aquest mètode Tei!, perquè cap noi més,
pateixi ,el que va patir el meu fill i lo que esta patint ,ell i la seva família! gracies
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Derivada la proposta al Departament d’Educació, s’informa que és una proposta que es valora
molt positivament perquè sigui un projecte inherent a cada projecte de centre de les escoles i
institut de Vallirana, malgrat el projecte en qüestió no és competència municipal ja que és
competència del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, en el moment en què es decidís implementar per part de l’òrgan competent,
l’Ajuntament hi col·laboraria activament per fer d’aquest projecte tan necessari una realitat.
L’article 2.1 a) del Reglament dels Pressupostos Participatius, aprovat per unanimitat al Ple
ordinari de 25 de febrer, estableix que els projectes presentats han de ser de competència
municipal, i malauradament l’Ajuntament de Vallirana no ostenta la capacitat de decisió envers la
implementació d’aquest projecte.
46. Vallirana, un poble sense fum!
Passa a la fase de votació
Pressupost estimat de la proposta: 9.000 €
Enguany, la pandèmia ha suposat un augment significatiu en el consum de tabac. Aquesta proposta
planteja una campanya contra el tabac a nivell local, amb accions dirigides als joves i als col·lectius més
afectats pels efectes de la pandèmia (restauració, cultura o petit comerç).
Ens ajudes a fer de Vallirana, el primer "Poble Sense Fum"?
Vota per aquesta proposta i ajuda a fer-ho possible.

Valorada la proposta pel departament corresponent, s’informa que es considera que el projecte
és viable tècnicament i que no contradiu cap precepte del Reglament dels Pressupostos
Participatius. Pel que fa als col·lectius que es citen com a destinataris de la campanya, hi ha la
restauració, cultura i petit comerç, que són col·lectius on ja està prohibit el consum de tabac i per
tant no té massa sentit dirigir aquesta campanya a aquests sectors. Per això es proposa una
campanya a nivell global al municipi, això sí, posant èmfasi en la població jove, que també es
descriu com a col·lectiu a qui cal adreçar la campanya, segons el redactat de la proposta.
La proposta no concreta quins elements haurien de formar part de la campanya comunicativa,
per això cal indicar que l’elecció dels elements de la campanya, així com la seva difusió poden
fer variar molt el preu final.
Tot i això es fa una valoració del que seria una campanya institucional a nivell municipal i que
contemplaria aquests elements:
- Elecció de l’eslògan
- Disseny del logotip
- Disseny de cartell/s informatiu/s
- Adaptació del/s cartell/s a banderoles i col·locació de les mateixes
- Disseny de pancartes
- Elaboració dels continguts, disseny i maquetació, i impressió de 7.000 díptics informatius
- Bustiada dels díptics
- Determinació, disseny i subministrament de diferents elements de marxandatge
- Xerrades adreçades especialment a la població jove
Tenint en compte els elements anteriorment esmentats, s’estima un cost aproximat d’uns 9.000
euros.
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