Nom organisme : Comissió Pressupostos Participatius
Reunió nº 4: Validació Quadern dels Pressupostos Participatius Joves
Data: 20/04/2021
Horari: 17.30 hores
Lloc: Reunió Virtual
ASSISTENTS

:

Nom

Grup polític

Joan Manuel Arrabal

President de la Comissió

Jordi Urrea

PSC

Oscar Suñé

PSC

Natalia Gijón

PSC

Albert Isidro

ERC

José Ávila

En comú podem Vallirana

Montse Gibert

Club Natació Vallirana

Maria del Carmen Romero

Vallirana en acción

Elisabeth Sauquet

Ciutadana

Enrique Giráldez

Ciutadà

Núria López García

Tècnica de Participació

ABSENTS: L’alcaldessa Eva Martínez, que li delega la presidència al regidor Joan Manuel
Arrabal, un representant del grup Junts guanyem Vallirana, un representant del grup Vallirana
ets tu, un representant del grup Ciutadans, un representant del grup Junts guanyem Vallirana,
Maria del Carmen Romero (Vallirana en acción), Dolores Moya (ciutadana) i Eduard Pérez
(ciutadà)

L’ordre del dia serà:

-

Determinació del nombre de propostes que es podran votar als Pressupostos joves (l’article
5 de les Bases no estableixen el nombre concret de propostes a votar ni tampoc els canals
per fer-ho)
Revisió i validació del Quadern de Propostes Joves
Rendició de comptes Pressupostos Participatius (com està evolucionant la fase de
votacions)
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1. Determinació del nombre de propostes que es podran votar als Pressupostos
Benvinguda del regidor de Participació Ciutadana, Joan Manuel Arrabal. El regidor explica l’ordre del
dia i expressa que serà imprescindible en aquesta reunió decidir la metodologia de vot del projecte
dels Pressupostos Participatius Joves, així com el nombre de propostes que es podran votar. Recorda
que aquest punt no es va decidir en anteriors reunions ni tampoc es va redactar a les Bases dels
Pressupostos Participatius Joves, perquè no se sabia com evolucionaria la pandèmia i en quina
situació ens trobaríem en aquestes dates. És per això que ara, amb el període de votacions previst
per la propera setmana (27 d’abril) cal determinar aquesta qüestió.
El ciutadà Enrique Giráldez comenta que seria bo que el nombre de propostes que es podran votar
sigui el mateix que als Pressupostos Participatius “grans”. Aquest sistema de vot s’aprova per
unanimitat.
Respecte a la metodologia, es proposa fer passa classes a tots els cursos dels dos centres educatius
per recollir tots els vots amb la supervisió de les tècniques.
La tècnica de participació explica que les direccions dels instituts no se senten còmodes amb
responsabilitzar-se d’una urna col·locada a la recepció, però que potser fer un passa classes no
garanteix prou l’espai de debat entre els joves ni tampoc dona temps per a fer campanya o consensuar
entre els joves sobre quina ha de ser la proposta que votin.
Es proposa fer un passa classes, i després, visitar també els dos centres a les hores lliures o les hores
de pati, tant com les tècniques puguin, per tal de fomentar el vot durant tot el mes i poder deixar que
els joves rumiïn el seu vot. Tanmateix, es proposa col·locar una urna a l’Ajuntament, a l’OAC, per a
aquells joves que vulguin votar i no es trobin escolaritzats a Vallirana. S’aprova per unanimitat.
Tanmateix, la tècnica pregunta com procedir en cas que es trobi alguna incidència en els vots (un
alumne que hagi votat dues vegades, una papereta amb un nom estrany o inexistent, etc.). La
Comissió expressa que, en principi, seran els tècnics qui decideixin com gestionar aquests tipus
d’incidències, adoptant, per analogia, les mateixes normes que s’adopten en unes eleccions, per
determinar quins vots són nuls i quins no. La tècnica comenta que, en cas d’observar alguna incidència
més peculiar o controvertida, convocarà a la Comissió per tal que aquesta decideixi en última
instància.
2. Revisió i validació del Quadern de Propostes Joves
El Regidor de Participació llegeix una per una totes les propostes presentades pels joves, així com la
seva valoració tècnica. Pel que fa a la proposta número 1, d’oferir classes d’anglès o de matemàtiques,
que ha estat valorada desfavorablement, el Regidor José Ávila consulta el motiu pel qual s’ha denegat,
en tant que si és el que els joves volen demanar, no s’hauria de denegar.
La Regidora de Joventut expressa que el que s’expressa en aquesta proposta és que joventut recull
la petició i l’executarà tan bon punt la situació sanitària ho permeti. És per això que no cal que passi
a votacions, perquè s’ha recollit aquesta necessitat i s’oferirà de forma directa i no pas a través dels
Pressupostos Participatius Joves.
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Es continua amb la lectura de les propostes. Pel que fa a la proposta 27, el Regidor de Serveis
Territorials expressa que el carrer al qual es refereix la proposta deu ser el Carrer Priorat, que està
perpendicular al Carrer Baix Llobregat, i que es troba en mol mal estat.
Tant el Regidor de Serveis Territorials com el Regidor de Planejament expressen que aquest carrer
es troba en un estat molt malmès i que la situació del Polígon Industrial impossibilita fer una actuació
immediata. Tanmateix, expressen que amb l’import establerts a les Bases (15.000 euros) seria
impossible arranjar tot el carrer.
La resta de membres de la Comissió comenten que seria bo incloure aquesta explicació al Quadern.
La tècnica es compromet a afegir-ho.
Per últim, i havent finalitzat la lectura de les propostes, la tècnica explica que de les 15 propostes que
han estat valorades favorablement pels tècnics municipals, n’hi ha dues que han passat a votacions
també als Pressupostos Participatius “grans”: l’arranjament de l’skatepark i el rocòdrom.
Explica que, en cas de sortir guanyadora alguna d’elles o les dues, automàticament les retiraria de
les votacions dels joves, en tant que ja s’executaria amb la partida del projecte “gran”.
La Comissió està d’acord.
3. Rendició de comptes Pressupostos Participatius
La tècnica explica que en data 20 d’abril a les 9 del matí, hi havia un total de 460 vots pel que fa als
Pressupostos Participatius. Comenta que no hi ha hagut incidències remarcables, tret del suport
ordinari que des de Participació s’està donant als veïns i veïnes que no saben com funciona la
plataforma de vot.
El ciutadà Enrique Giráldez comenta que ha rebut queixes d’alguns veïns en relació amb la plataforma
e vot. Diu que no és intuïtiva i que és molt complicat votar.
La tècnica expressa que és conscient que l’anterior plataforma que s’utilitzava era una mica més fàcil
d’usar. Malgrat això expressa que la plataforma DECIDIM ha sigut un gran avenç per a l’Ajuntament
de Vallirana, atès que es tracta d’una plataforma utilitzada per tots els municipis de la comarca, així
com per moltes altres ciutats. Es tracta d’un recurs gratuït atorgat per part de la Diputació de Barcelona
que a més, és continu en el temps. Això vol dir que tot l’històric de processos participatius no
desapareixerà mai més (en anteriors edicions, la plataforma de vot era de pagament, i tan bon punt
es va deixar de pagar pel servei, el domini del web va desaparèixer, i amb ell tota la informació
bolcada). El Regidor afegeix que es tracta d’una plataforma que s’actualitza periòdicament amb
millores contínues.
La tècnica expressa que és utilitzada per grans municipis com el propi Ajuntament de Barcelona, Sant
Cugat del Vallès, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Calafell,
Esparreguera, etc. Amb tot i amb això, concreta, des de Vallirana s’estan traslladant totes les
carències detectades a la Diputació de Barcelona, amb l’ànim de millorar aquesta plataforma de cara
a propers processos.
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Acords:
1. Fixar que els i les joves puguin votar un mínim de dues propostes i un màxim de tres.
2. Fixar que les tècniques facin dinàmiques a totes les classes per mostrar les propostes que han
passat a la fase de votació i les que no, així com per recollir els vots dels i les joves. Tanmateix,
es preveuran, en la mesura del possible, les visites als dos centres en hores lliures per tal que
els i les joves puguin votar al llarg de tot el mes.
3. Incorporar l’especificació tècnica expressada a la proposta 27.
4. Convocar a la Comissió per la setmana següent, dimarts dia 27 d’abril, per entregar a la
Comissió els resultats de les votacions dels Pressupostos Participatius i determinar així les
propostes que s’executaran.

A les 18.40 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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