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1.- Marc Verdaguer Montanyà (TCAT) (Alcalde), 28/09/2022 14:30

ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2022

Identificació de la sessió
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 27 de setembre de 2022
Hora d’inici: 20.40 h
Hora de fi: 21.00 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Marc Verdaguer Montanyà, alcalde
Irene Puigdesens Iglesias, regidora
Ignasi Tañà Castells, regidor
Assistits per:
Mireia Serra, tècnica dinamitzadora de Cultura, Esports, Joventut i Comunicació
Han Excusat la seva absència:
Roger Pradell Farrés, regidor

Desenvolupament de la sessió

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

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

1. Proposta d’acord Resultats dels Pressupostos Participatius 2022
Aprovat per 3 vots a favor (Marc Verdaguer
Montanyà, Ignasi Tañà Castells, Irene
Puigdesens Iglesias)
SESSIÓ ORDINÀRIA
COMISSIÓ SEGUIMENT PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
Data: 27 de setembre de 2022
Expedient núm. X2021000988
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Títol de l’acord:
Resultats del procés de Pressupostos Participatius 2022
Text de l’acord:
PROPOSTA D’ACORD
En relació al procés de Pressupostos Participatius 2022 de Calldetenes i 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’estableix que el període de votació de les propostes finalistes era de l’1 d’agost
al 18 de setembre de 2022.
Vista la documentació que consta a l’expedient X2022000118 amb els resultats de les
votacions presencials i les votacions telemàtiques recollides a través del portal de
participació ciutadana participa311-calldetenes.diba.cat, i un cop finalitzat el termini de
votacions.

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

Les persones membres de la Comissió, tal com es va proposar en la sessió de
validació de les propostes finalistes, s’acorda que consti per escrit el compromís de
consensuar amb la comunitat educativa el projecte de millora del pati de l’escola.

Finalitzat el debat, es passa a la votació del següent acord,
PRIMER. Aprovar el resultat del procés de Pressupostos Participatius 2022 de
Calldetenes, amb les següents votacions:
-

Millora i adequació del pati de l’escola: 25 vots
Àrea d’autocaravanes: 9 vots
Rocòdrom – boulder a la plaça de la Roca: 9 vots
Zona coberta davant l’escola: 9 vots
Aparcaments per a bicicletes: 6 vots
Camins Segurs a l’Escola: 5 vots
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1.- Marc Verdaguer Montanyà (TCAT) (Alcalde), 28/09/2022 14:30

Taula exterior de futtoc i zona exterior de gym al camp de futbol: 2 vots

SEGON. Publicar els resultats al portal de participació ciutadana de l’Ajuntament de
Calldetenes participa311-calldetenes.diba.cat
TERCER. Consensuar amb la comunitat educativa (mestres, famílies, personal tècnic,
polítics...) el disseny del projecte de millora del pati de l’Escola Sant Marc.
QUART. Traslladar la proposta guanyadora “Millora i adequació del pati de l’escola” al
Ple municipal per a la seva aprovació.
CINQUÈ. Notificar l’acord de Ple a l’Escola Sant Marc i a l’Associació de Famílies
d’Alumnes de l’Escola Sant Marc.

Resultat: aprovat per unanimitat

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 21.00 h

Signat electrònicament,

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

L’Alcalde

