Nom organisme : Comissió Pressupostos Participatius
Reunió nº 5: Validació dels resultats de les votacions dels Pressupostos Participatius
Data: 28/04/2021
Horari: 18.00 hores
Lloc: Reunió Virtual
ASSISTENTS

:

Nom

Grup polític

Joan Manuel Arrabal

President de la Comissió

Jordi Urrea

PSC

Oscar Suñé

PSC

Montse Gibert

Club Natació Vallirana

Eduard Pérez

Ciutadà

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 ERC, un representant del grup Junts guanyem Vallirana, un
representant del grup Vallirana ets tu, un representant del grup Ciutadans, un representant
del grup En comú podem Vallirana, Maria del Carmen Romero (Vallirana en acción), Dolores
Moya (ciutadana) i Elisabeth Sauquet (ciutadana)

L’ordre del dia és:

-

Revisió i validació dels vots dels Pressupostos Participatius 2021
Determinació de les propostes que s’executaran tenint en compte els vots de la ciutadania
Rendició de comptes de l’evolució i procés de votacions

1. Revisió i validació dels vots dels Pressupostos Participatius 2021
El Regidor de Participació llegeix una per una totes les propostes que es podien votar durant el període
del 6 al 27 d’abril:
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Nº

Títol Proposta

Número
vots

Pressupost
estimat

Import
acumulat
fins a
exhaurir el
pressupost

1

CO(mpensa)2 Projecte d'eficiència i transició energètica al
local de la Creu Roja a Vallirana

174

106.000

106.000

2

Canviem les finestres de la Ginesta

117

111.000

217.000

3

Camino saludable entre Avenida de Begues y calle Brasil. Mas
de les Fonts y La Solana.

116

170.000

(A)387.000

4

Zona de Recreo / Urbanizacion la Solana mas de les Fonts

112

100.000

(B)317.000

5

Vallirana, un poble sense fum!

102

9.000

-

6

Arranjament Parc dels Ocells/ font de l'Avi + Parc amb
tobogans llargs

94

285.000

-

7

Rocódromo municipal

86

11.000

-

8

Carrer Joan capri, mides de seguretat ciudadana

80

3.000

-

9

Ordenación y regulación de TODOS los badenes/bumpers de
Vallirana

79

91.000

-

10

Taula Calenta amb Bany Maria per l'Escola Pompeu Fabra

71

6.000

-

11

Un poble, que fagi ganes de passejar + enllumenat a les
voreres

66

65.000

-

12

Local Social per entitats

65

72.000

-

13

Fent Esport fem salut + Millora o creació d'un parc de barres

56

42.000

-

14

Construcción de un skatepark digno y seguro.

34

13.000

-

15

Parc i camí- peatonal a l'explanada entre carrer st Antoni i
Carrer del Canigó + parc per a gossos

30

53.000

-

16

Boreres carrer major barri la llibra

18

122.000

-

17

Barana central escales C/Uruguay - C/ la font

16

10.000

-

Major, 329  Tel. 93 683 08 10  Fax 93 683 28 97  www.vallirana.cat  08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)

Una vegada feta la lectura, s’inicia el debat sobre la millor forma de procedir, en base als resultats
obtinguts.
2. Determinació de les propostes que s’executaran tenint en compte els vots de la ciutadania
L’Eduard comenta que una bona opció seria executar les dues primeres propostes, que sumen
217.000 euros, i utilitzar els 68.000 restants per a executar projectes més petits, que també han rebut
un suport considerable. Comenta que, per exemple, la campanya anti tabac, el rocòdrom o la taula
calenta, son projectes que es poden executar amb la partida restant i que també han rebut un gran
recolzament.
El Jordi Urrea comenta que cal tenir en compte que el romanent es destina als Serveis Socials, una
àrea molt necessària, i es qüestiona fins a quin punt seria ètic executar propostes que no han estat
guanyadores, pel mer fet de tenir un pressupost d’execució més baix que la resta de propostes que
han quedat per sobre d’elles.
El Joan Manel Arrabal reforça aquesta idea, comentant que potser una opció seria fer les dues
primeres propostes, que han estat les més votades, i destinar el romanent a Serveis Socials.
Es demana revisar el criteri dut a terme en la passada edició dels Pressupostos Participatius i es
revisa l’acta de la última reunió de la Comissió dels Pressupostos Participatius 2019. En aquell cas,
es va procedir a executar les quatre primeres propostes, sense esgotar el pressupost existent per fer
propostes amb menys suport però que sí que es podien assumir econòmicament.
Es debat, de nou, fins a quin punt és democràtic executar propostes que no han rebut tant de suport
com les primeres, però que es podrien executar per una qüestió pressupostària.
Finalment el regidor Jordi Urrea proposta que s’executin les tres primeres propostes, malgrat que la
tercera implica superar la partida pressupostària establerta per als projectes, i buscar romanents
alliberats d’altres partides per acabar de cobrir l’excés de 102.000 euros que suposaria.
L’Oscar Suñé expressa que, amb els romanents alliberats de què disposa l’administració ara mateix,
aquesta opció es podria mirar perquè seria molt factible.
L’Enrique comenta que pot ser una bona solució, però es qüestiona si és possible fer això sense
modificar el Reglament dels Pressupostos Participatius.
La tècnica mostra el Reglament a la Comissió, i es llegeix en veu alta l’article 7, que determina el
següent:
Article 7. Procediment per prioritzar les propostes
1. Se seleccionaran les propostes que hagin obtingut una major puntuació fins a exhaurir el
pressupost existent.
2. A partir d’aquí, la Comissió de Pressupostos Participatius, en cas que existeixi algun conflicte
contradicció en l’aplicació dels criteris de priorització, serà l’òrgan competent per resoldre’l de la
manera que consideri més apropiada.
La totalitat de la Comissió interpreta el punt segon de l’article com a punt vàlid per prendre aquesta
decisió sense necessitat de modificar el Reglament, en tant que és l’òrgan competent per resoldre
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aquest tipus de qüestions de la forma que consideri. En aquest cas, com que es considera que el més
just, per aquesta diferència d’un sol vot entre la segona i la tercera proposta, és que totes tres
propostes més votades siguin executades.
L’Eduard expressa que, malgrat està d’acord en aquesta decisió, considera que totes les propostes
presentades s’han de tenir en compte per part de l’equip de govern de cara a propers pressupostos
generals.
L’Oscar Suñé respon que, en la mesura del possible, l’equip de govern valorarà la forma de donar
resposta a les demandes de la ciutadania, però en cap cas es pot comprometre a executar totes les
propostes pel mer fet d’haver estat presentades per un ciutadà.
S’acorda, finalment, per unanimitat, que s’executaran les tres primeres propostes, sempre i quan
l’equip de govern valori que aquesta opció és factible que es poden trobar alguns romanents alliberats
d’altres partides.
En cas contrari, però, es tornarà a convocar la Comissió per decidir com prioritzar l’execució de
propostes amb la partida de què es disposa.
En tot cas, els regidors de l’equip de govern expressen que el més segur és que les tres primeres
propostes es puguin executar.

3. Rendició de comptes de l’evolució i procés de votacions
S’explica que hi ha hagut un total de 1316 suports, que es tradueix aproximadament en 658 vots. La
tècnica comenta que les mancances de a plataforma impedeixen que s’hagi pogut extreure el nombre
absolut de vots, i que per això s’ha fet una estimació dels mateixos, tenint en compte que cada votant
hagi emès el mínim establert de dos suports.
No obstant, expressa, és possible que el nombre de participants hagi estat una mica menor, perquè
alguns votants han pogut donar tres suports.
L’índex de participació, doncs, és del 5,1% del total de persones en edat de votar.
La Comissió reitera que la plataforma no és intuïtiva i que s’han rebut queixes de la ciutadania envers
la dificultat d’enregistrament.
La tècnica explica que s’han atès totes les incidències rebudes i s’ha assessorat i ajudat a totes
aquelles persones que no han sabut votar. Tanmateix, es reafirma en la necessitat d’utilitzar aquesta
plataforma, com la resta d’administracions, per tal de disposar de mecanismes participatius
homogeneïtzats i aportats per la Diputació de Barcelona, en comptes de seguir contractant un servei
de vot virtual privat.
Comenta també que la plataforma, té inconvenients i que s’ha d’anar millorant en cada actualització,
i que des de l’Ajuntament en són conscients i han traslladat totes les incidències i propostes de millora
a la Diputació de Barcelona.
Per últim, es fa una reflexió sobre el nivell de participació en relació a l’any anterior, que va tenir una
taxa del 16,6%.
Es tracta d’una dada participativa sense precedents que no s’acostuma a veure en cap municipi i que,
indica la tècnica, és molt poc freqüent.
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Es reflexiona que la pandèmia, així com la manca d’activitats associatives (trobades entre entitats,
activitats culturals, reunions de coordinació de l’Ajuntament amb les entitats, etc.); han estat factors
claus per a determinar la participació.

Acords:
1. Fixar que s’executin les tres primeres propostes:
-

CO(mpensa)2 Projecte d'eficiència i transició energètica al local de la Creu Roja a Vallirana
Canviem les finestres de la Ginesta
Camí saludable entre Avinguda de Begues i carrer Brasil. Mas de les Fonts y La Solana.

2. En cas que no sigui possible comptar amb algun romanent alliberat per cobrir l’excés de partida,
caldrà tornar a convocar a la Comissió.

A les 18.50 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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