Òrgan

REFERÈNCIA

ACTA_CIPL

COMUNICACIO

1052-000006-2022

Codi Segur de Verificació: 9b42cb52-5281-4b0f-b1dc-4f11e8f3c452
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_12934385
Data Impressió: 01/08/2022 14:22:50
Pàgina 1 de 6

SIGNATURES

Ì9b42cb52-5281-4b0f-b1dc-4f11e8f3c452;Î

DOCUMENT

1.- Marc Verdaguer Montanyà (TCAT) (Alcalde), 01/08/2022 14:20

ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
DEL DIA 29 DE JULIOL DE 2022

Identificació de la sessió
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 29 de juliol de 2022
Hora d’inici: 13:45 h
Hora de fi: 14:30 h
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:
Marc Verdaguer Montanyà, Alcalde
Irene Puigdesens Iglesias, Regidora
Ignasi Tañà Castells, Regidor
Roger Pradell Farres, Regidor
Assistits per:
Mireia Serra, tècnica dinamitzadora de Cultura, Esports, Joventut i Comunicació

Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovada l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser iniciada
es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

AJUNTAMENT DE CALLDETENES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1 - Constitució Comissió de Seguiment Pressupostos Participatius 2022
Es constitueix la Comissió de Seguiment dels Pressupostos Participatius 2022, que
queda constituïda de la següent manera:
- President: Sr. Marc Verdaguer Montanyà, alcalde
- Junts per Calldetenes: Sr. Roger Pradell Farrés; substitut, Sr. Miquel Riera
Casases
- Calldetenes present i futur-ERC: Sra. Irene Puigdesens Iglesias; substitut, Sr.
Màrius Valls Arnó
- Regidors no adscrits: Sr. Ignasi Tañà Castells; substitut, Sr. Enric Godó
Martinez
Les sessions s’establiran en funció de les fases del procés participatiu
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2- Proposta d’acord Valoració de les propostes presentades als Pressupostos
Participatius 2022
Aprovat per 4 vots a favor (Marc Verdaguer
Montanyà, Roger Pradell Farrés, Ignasi Tañà
Castells, Irene Puigdesens IglesiaS)
SESSIÓ ORDINÀRIA
COMISSIÓ SEGUIMENT PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
Data: 29 de juliol de 2022
Expedient núm. X2022000823

Títol de l’acord:
Valoració de les propostes presentades als Pressupostos Participatius 2022

Text de l’acord:

AJUNTAMENT DE CALLDETENES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En relació al procés de Pressupostos Participatius 2022 de Calldetenes i ateses les
bases reguladores del procés aprovades definitivament després del període
d’exposició al públic sense que es presentessin al·legacions. L’anunci de l’aprovació
definitiva amb el text íntegre, es va publicar al BOPB en data 26 de maig de 2022.
Vist el Decret d’alcaldia número 2022DECR000328 de data 30 de maig de 2022, pel
qual s’estableixen les fases del procés de Pressupostos Participatius 2022 amb el
següents terminis:
- Recollida de propostes: de l’1 de juny al 17 de juliol de 2022
- Valoració tècnica de les propostes: del 18 al 31 de juliol de 2022
- Votació de les propostes finalistes: de l’1 d’agost al 18 de setembre de 2022
Vista la documentació que consta a l’expedient X2022000118 amb les propostes
presentades, i un cop finalitzat el termini de presentació de propostes i tenint en
compte l’informe tècnic amb la valoració de les propostes presentades que consta a
l’expedient amb el següent detall:
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Propostes viables tècnicament i econòmica:
Proposta
Àrea d’autocaravanes
Zona coberta davant
l’escola
Rocòdrom – boulder a
la plaça de la Roca

Origen

Cost

Particular

20.000 €

Particular

20.000 €

Particular

20.000 €

Taula exterior de futtoc
i gym exterior per a la
zona esportiva, i mini
parc infantil per a la
piscina

Particular

20.000 €

Aparcaments per a
bicicletes

Particular

9.000 €

Millora i adequació del
pati de l’escola

Particular

20.000 €

Camins Segurs a
l’Escola

AJUNTAMENT DE CALLDETENES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Marc Verdaguer Montanyà (TCAT) (Alcalde), 01/08/2022 14:20

Particular

20.000 €

Observacions
Cal trobar l’espai adequat on
ubicar la instal·lació.

Es desestima el parc infantil per a
la piscina, ja que les 3 actuacions
superen el pressupost de 20.000
€. Es reformula la proposta per
incloure les actuacions d’instal·lar
una taula de futtoc i la zona de
gym exterior per la zona del camp
de futbol.
Se suma en el pressupost
presentat el cost estimat de la
senyalització i instal·lació.

Tècnicament es podrien portar a
terme algunes de les actuacions
proposades fins a esgotar el
pressupost. S’accepta
parcialment la proposta de
creació i senyalització d’itineraris
segurs i del Bicibús, ressaltar
passos de vianants i eliminar part
de les barreres arquitectòniques.

Propostes que no compleixen amb les bases:
Proposta
Renovació de la
piscina

Origen
Particular

Motiu de desestimació
La proposta no detalla les actuacions ni el
pressupost.
Per a una renovació completa de les
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instal·lacions, el pressupost de 20.000 € és
insuficient.
La valoració econòmica de la proposta és
superior als 20.000 €.
Pista de pàdel
automàtica

Més espais verds

Plantació d’arbres
urbans

Carpa d’ombra a la
zona esportiva

AJUNTAMENT DE CALLDETENES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Regalar plançons als
recent nascuts

Espais verds i carrils
bici

Habilitar un espai pel
mercat del diumenge

Particular

El projecte de la zona esportiva ja preveu la
construcció de dues pistes de pàdel a l’exterior
del pavelló.
La Diputació de Barcelona treballa en la
redacció del Pla Director del verd urbà del
municipi, que ha d’entregar a la tardor. A partir
Particular
d’aquest document es podran valorar i decidir
quines actuacions de verd urbà al municipi cal
desenvolupar i les prioritats.
La Diputació de Barcelona treballa en la
redacció del Pla Director del verd urbà del
Particular municipi, que ha d’entregar a la tardor. A partir
/ Entitat d’aquest document es podran valorar i decidir
quines actuacions de verd urbà al municipi cal
desenvolupar i les prioritats.
El pressupost del material, el transport i la
instal·lació supera els 20.000 €.
Particular

Entre les properes actuacions municipals es
preveu cobrir les grades del camp de futbol per
a proporcionar ombra i protegir de la pluja.
No es considera un bé inventariable, no
comporta un impacte per a la majoria de la
Particular
població i implicaria una despesa continua i
plurianual.
La Diputació de Barcelona treballa en la
redacció del Pla Director del verd urbà del
municipi, que ha d’entregar a la tardor. A partir
Particular
d’aquest document es podran valorar i decidir
quines actuacions de verd urbà al municipi cal
desenvolupar i les prioritats.
Particular No es considera un bé inventariable.
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La tècnica els exposa els motius pels quals la Comissió tècnica ha decidit estimar o
rebutjar les propostes que s’han presentat al procés de Pressupostos Participatius.
Les persones membres de la Comissió repassen les propostes i s’acorden algunes
puntualitzacions:
- Rocòdrom a la plaça de la Roca, el Sr. Roger Pradell i la Sra. Irene Puigdesens
proposen mantenir la proposta sempre i quan es pugui mantenir i
compatibilitzar amb la pràctica del bàsquet, ja que aquest espai és usat
freqüentment per a la pràctica d’aquest esport.
- Àrea d’autocaravanes, tots els membres acorden supeditar la proposta a que,
si resulta guanyadora, caldria trobar un espai adequat per ubicar la instal·lació
per tal de poder-la executar. Tot i que és una proposta que es valora
positivament ja que pot aportar un benefici als comerços i empreses i atraure
visitants; en cas de no trobar un espai, no es podria portar a terme i s’hauria de
descartar.
- Millora del pati de l’escola, la Sra. Irene Puigdesens proposa que en cas de
guanyar, caldria consensuar amb la comunitat de l’Escola Sant Marc com volen
que siguin les millores al pati ja que no és lògic que una sola persona decideixi
com ha de ser aquest espai.
- Coberta davant l’escola, el Sr. Roger Pradell proposa que la coberta es podria
fer amb un sostre de plaques solars.
La majoria de les propostes no concreten un pressupost exacte ni tampoc es detalla el
projecte, en aquest sentit i en cas que alguna d’elles resulti guanyadora, la Comissió
de Seguiment i els tècnics municipals decidiran quina és la millor solució per acabarles de definir i per executar-les.

AJUNTAMENT DE CALLDETENES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Finalitzat el debat, es passa a la votació del següent acord,
PRIMER. Admetre les següents propostes com a finalistes amb les esmenes
proposades a l’informe tècnic i les esmenes que es detallen tot seguit:
- Àrea d’autocaravanes (si resulta guanyadora, s’executarà si es troba un espai
adequat)
- Zona coberta davant l’escola
- Rocòdrom – boulder a la plaça de la Roca (cal respectar l’espai per poder
continuar jugant a bàsquet)
- Taula exterior de futtoc i zona exterior de gym al camp de futbol (es descarta
els jocs infantils a la piscina per superar el pressupost)
- Aparcaments per a bicicletes
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Millora i adequació del pati de l’escola (si resulta guanyadora, caldrà
consensuar el disseny del projecte de millora amb tots els agents implicats:
direcció, mestres, famílies, AFA i alumnes).
Camins Segurs a l’Escola (s’accepta la proposta, en cas de resultar
guanyadora es portarien a terme les actuacions de més fàcil i ràpida execució
fins a l’import màxim d’inversió).

SEGON. Rebutjar les següents propostes pels motius que s’exposen a l’informe tècnic:
- Renovació de la piscina
- Pista de pàdel automàtica
- Més espais verds
- Plantació d’arbres urbans
- Carpa d’ombra a la zona esportiva
- Regalar plançons als recents nascuts
- Espais verds i carrils bici
- Habilitar un espai per al mercat del diumenge

TERCER. Publicar les propostes finalistes al portal de participació ciutadana de
l’Ajuntament de Calldetenes participa311-calldetenes.diba.cat i obrir el període de
votacions de l’1 d’agost al 18 de setembre de 2022.

Resultat: Aprovat per unanimitat

AJUNTAMENT DE CALLDETENES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

I, no havent altres assumptes a tractar objecte de la present convocatòria, l’alcalde
aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.
S’aixeca la sessió a les 14.30 h
Signat electrònicament,

L’ALCALDE

