INFORME PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Un pressupost participatiu és una eina de participació i gestió del poble mitjançant la qual la
ciutadania pot decidir sobre el destí d’una part preestablerta dels recursos municipals. Aquesta
eina permet que la ciutadania incideixi directament en els pressupostos públics. L’objectiu
principal dels Pressupostos participatius és implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre
el destí d’una part dels recursos públics mitjançant un sistema reglat de participació.
Aquest any es destinen 285.000€ als pressupostos participatius.
Passat el període de consulta a la ciutadania comprès entre els dies 6 i 27 d’abril, els
pressupostos participatius han finalitzat amb un total de 1.316 vots, la qual cosa suposa un
índex de participació del 5,1% del total de la població en edat de vot.
Les altres fases per les que han passat els pressupostos són la presentació de propostes i la
valoració tècnica. La presentació de propostes ha estat compresa entre els dies 11 de gener i 18
de febrer amb un total de 46 propostes. Durant el període comprès entre el 19 de febrer i el 23
de març es va dur a terme la fase de valoració tècnica de propostes. D’aquesta fase, en van
passar 17 a la fase de votació.
Durant la fase d’elaborar les propostes es va enviar informació sobre els pressupostos a la
ciutadania amb el següent flyer:

Durant aquest procés la comissió s’ha reunit quatre cops. Primerament el dia 28 de desembre
per tal de fer el sorteig públic dels membres que formaran part d’aquesta, l’endemà, que es va
tornar a reunir per tal de fer l’acte constitutiu, i el dia 14 de gener, per plantejar el projecte dels

Pressupostos Participatius Joves. La quarta reunió de la comissió va ser el dia 29 de març per
fer la validació del quadern de propostes. Per últim, la reunió final va ser el dia 28 d’abril per tal
de prendre una decisió sobre els resultats de les votacions i per tant sobre les accions que es
duran a terme al municipi.
Per al procés participatiu s'ha activat la plataforma Decidim (des d'on la ciutadania pot participar i
alhora s'hi detalla tota la informació del procés).
PROPOSTES CIUTADANIA
Proposta 1: Parc i zones verdes  No passa a fase de votació, ja que l’equip tècnic no disposa
d’informació suficient per valorar la proposta adequadament.
Proposta 2: canvi climàtic i esports  No passa a fase de votació, ja que l’equip tècnic no
disposa d’informació suficient per valorar la proposta adequadament.
Proposta 3: Parc i camí de vianants a l’explanada entre carrer sant Antoni i carrer del Canigó 
Passa a la fase de votació fusionada amb la proposta 27
Proposta 4: construcció d’un skatepark digne i segur  passa a fase de votació, ja que entra
dins del pressupost.
Proposta 5: infraestructura ciclista al carrer major  no passa a fase de votació, ja que aquesta
competència la ostenta la comissió del carrer major.
Proposta 6: papereres en via saludable carrer Colòmbia  No passa a la fase de votació , ja
que es tracta de la incorporació d’elements que generen costos addicionals futurs.
Proposta 7: El pati de l’institut Vall d’Arús  No passa a la fase de votació, ja que les
instal·lacions de l’Institut Vall d’Arús no són de titularitat municipal
Proposta 8: la millora o creació d’un parc de barres en condicions  Passa a la fase de votació
fusionada amb la proposta 37
Proposta 9: Voreres carrer major barri la Llibra  Passa a la fase de votació
Proposta 10: Tancaments de fusta per als contenidors  No passa a la fase de votació, ja que
es tracta d’una proposta que properament s’executarà.
Proposta 11: Rotonda para accedir a la urbanització Can Julià  No passa a la fase de votació,
ja que l’Ajuntament no ostenta la competència sobre aquest projecte
Proposta 12: Connectem can Julià amb la resta del poble  No passa a la fase de votació, ja
que els terrenys no són de propietat municipal
Proposta 13: Enllumenament a la carretera N-340  No passa a la fase de votació, ja que no
és de competència municipal
Proposta 14: Clavegueram a la urbanització de les Bassioles.  No passa a la fase de votació,
ja que hi ha Inviabilitat econòmica

Proposta 15: Adaptació de solar per a l’espai d’esbarjo per a gossos No passa a la fase de
votació, ja que els terrenys esmentats són de titularitat privada
Proposta 16: Carretera Joan Capri, mesures de seguretat ciutadana  Passa a la fase de
votació.
Proposta 17: Camins saludables  No passa a la fase de votació, ja que l’autor de la proposta
sol·licita la retirada de la proposta
Proposta 18: Zona d’estacionament ràpid per famílies en el carrer major  No passa a la fase
de votació, ja que ja es té previst realitzar aquesta actuació
Proposta 19: Pavimentació parcel·la junt a l’Escola Campderrós  No passa a la fase de
votació , no és viable tècnicament
Proposta 20: Arranjament c/Sant Antoni amb C/ major  No passa a la fase de votació, ja que
aquest projecte ja s’ha executat
Proposta 21: Muntanyes de Vallirana  No passa a la fase de votació, ja s’ofereix aquest servei
Proposta 22: Carril Bici  No passa a la fase de votació, ja que l’Ajuntament no ostenta la
competència sobre aquest projecte
Proposta 23: Canviem les finestres de la Ginesta  Passa a la fase de votació
Proposta 24: Tendals pel menjador de l’escola Campderrós  No passa a la fase de votació,
aquestes dependències no són de titularitat municipal
Proposta 25: Un poble, que faci ganes de passejar  Passa a la fase de votació fusionada amb
la proposta 26
Proposta 26: Enllumenat a les voreres  Passa a la fase de votació fusionada amb la proposta
25
Proposta 27: Parc per a gossos  Passa a la fase de votació fusionada amb la proposta 3
Proposta 28: Camí Saludable entre avinguda de Begues y carrer Brasil. Mas de les fonts i
Solana.  Passa a la fase de votació
Proposta 29: Zona de recreo/Urbanització la solana mas de las Fonts  Passa a la fase de
votació
Proposta 30: Arranjament Parc dels Ocells/ font de l’avi Passa a la fase de votació fusionada
amb la proposta 34
Proposta 31: Més neteja als carrers de Vallirana  No passa a la fase de votació
Proposta 32: Més neteja a les escales de can Rovira mas Rovira  No passa a la fase de
votació

Proposta 33: Per obrir de nou la sala del casino  No passa a la fase de votació
Proposta 34: Parc amb tobogans llargs  Passa a la fase de votació fusionada amb la proposta
30
Proposta 35: Ordenació y regulació de TODOS los badenes/bumpers de Vallirana  Passa a la
fase de votació
Proposta 36: Barana central C/ Uruguay – C/ la font  Passa a la fase de votació
Proposta 37: Fent esport fem salut  Passa a la fase de votació fusionada amb la proposta 8
Proposta 38: CO(mpensa)2 Projecte d’eficiència i transició energètica al local de la Creu Roja a
Vallirana  Passa a la fase de votació
Proposta 39: Rehabilitació club de tennis Lledoner  No passa a la fase de votació, ja que es
tracta d’unes dependències de titularitat privada
Proposta 40: Rotondes entrada Pla del Pelag/ Les Bassioles y Manau  No passa a la fase de
votació , ja que l’Ajuntament no ostenta la competència en aquests trams
Proposta 41: Local social entitats  Passa a la fase de votació
Proposta 42: Ampliació recursos lluita COVID i activacions plans de protecció civil  No passa a
la fase de votació, ja que no es pot valorar econòmicament
Proposta 43: Taula calenta amb bany maria per l’escola Pompeu Fabra  Passa a la fase de
votació
Proposta 44: Rocòdrom municipal  Passa a la fase de votació
Proposta 45: Mètode tei a totes les escoles de Vallirana No passa a la fase de votació
Proposta 46: Vallirana, un poble sense fum!  Passa a la fase de votació
Per tant, el total de propostes favorables han estat disset. La proposta 3 fusionada amb la 27, la
proposta 4, la proposta 8 fusionada amb la 37, la proposta 9, la proposta 16, la proposta 23, les
propostes 25 i 26 fusionades en una de sola, la proposta 28, la proposta 29, la proposta 30
fusionada amb la 34, la proposta 35, la proposta 36, la proposta 8, la proposta 41, la proposta 43,
la proposta 44 i la proposta 46.
Les propostes que passaven a fase de votació es van anunciar als diferents mupis del municipi
amb el següent cartell:

Després del període de votació, i havent fet una gran difusió, tant als mupis, com amb
banderoles per tot el municipi, com a les xarxes socials, com al web municipal, els resultats van
quedar de la següent manera:
RESULTATS
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Nom proposta
CO(mpensa)2 Projecte d'eficiència i
transició energètica al local de la
Creu Roja a Vallirana
Canviem les finestres de la Ginesta
Camino saludable entre Avenida de
Begues y calle Brasil. Mas de les
Fonts y La Solana.
Zona de Recreo / Urbanització la
Solana mas de les Fonts
Vallirana, un poble sense fum!
Arranjament Parc dels Ocells/ font
de l'Avi + Parc amb tobogans llargs
Rocòdrom municipal
Carrera Joan capri, mides de
seguretat ciudadana
Ordenació y regulació de TODOS los
badenes/bumpers de Vallirana
Taula Calenta amb Bany Maria per
l'Escola Pompeu Fabra
Un poble, que faci ganes de passejar

Nombre de suports
174

Pressupost estimat
106.000

117
116

111.000
170.000

112

100.000

102
94

9.000
285.000

86
80

11.000
3.000

79

91.000

71

6.000

66

65.000

+ enllumenat a les voreres
Local Social per entitats
Fent Esport fem salut + Millora o
creació d'un parc de barres
Construcción de un skatepark digno
y segur
Parc i camí- de vianants a
l'explanada entre carrer st Antoni i
Carrer del Canigó + parc per a
gossos
Voreres carrer major barri la Llibra
Barana central escales C/Uruguay C/ la font

12
13
14
15

16
17

65
56

72.000
42.000

34

13.000

30

53.000

18
16

122.000
10.000

Barana central escales…

Voreres carrer major …

Parc i camí- peatonal a …

construcció skatepark…

local social entitats

Un poble que faci ganes…

Taula calenta amb bany…

ordenació i regulació…

Carrera Joan Capri

Rocòdrom municipal

Arranjament Parc dels …

Vallirana, un poble …

Zona d'esbarjo (Mas de …

Camí saludable (Mas de…

Finestres de la ginesta
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Eficiència i transició…

Vots

L a Comissió va pactar que, en cas que es pogués trobar romanent alliberat per a cobrir l’excés
de partida, necessària per a executar les tres primeres propostes, els resultats quedarien de la
següent manera:
Execució de 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 i La Solana.

Progressió de vots

28-abr

27-abr

23, 24, 25 i 26/04

22-abr

21-abr

20-abr

17, 18 i 19/04

16-abr

15-abr

14-abr

13-abr

10, 11 i 12/04

09-abr

08-abr

07-abr
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La mitjana de vot és de 62,6 suports diaris.
SEGUIMENT DELS PRESSUPOSTOS – NOTÍCIES
La primera notícia que es va fer dels pressupostos participatius va ser el dia 30 de novembre
quan s’instava a la ciutadania a formar part de la comissió per tal de que el procés sigui el més
transparent possible.
El 21 de desembre es va fer la segona notícia per anunciar que era la última setmana per
apuntar-se per formar part de la comissió.
El 26 de desembre es va fer la tercera notícia per anunciar el sorteig dels membres de la
comissió.
El 30 de desembre es va fer la quarta notícia per anunciar la creació de la comissió.
El 11 de gener es va fer la notícia que s’iniciava el període de la presentació de propostes.
El 18 de gener es va fer la notícia per anunciar que hi havia un taller per ajudar a fer les
propostes de forma online.
El 15 de febrer es va fer una notícia per anunciar que eren els darrers dies per a fer la
presentació de propostes.
El 6 d’abril es va fer una notícia de que es començaven les votacions.
El 14 d’abril es va fer una noticia per recordar a la ciutadania que es pot votar
El 15 d’abril es va fer una notícia per anunciar que la gent que tingués dificultats podia votar de
forma presencial demanant hora.
El 27 d’abril es va fer una notícia per avisar que era l’últim dia del termini de votacions.

