Ajuntament de La Torre de Claramunt
Anoia

ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS 2018-19.
A l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, essent les 19:00h del 26 de novembre de 2018, es
reuneixen els membres de la Comissió de Seguiment del programa “pressupostos participatius
2018-19”.
També assisteixen l’Il·lm Sr. Jaume Riba Bayo, Alcalde; i el Sr. Andreu Siñol Quintana, regidor
de participació ciutadana.
Són assistits per part de la Sra. Susanna Llopart Belloc, qui actua com a tècnica assessora en
matèria de participació ciutadana del Consell Comarcal de l’Anoia, el Sr. Lluis Colau Asensio,
Secretari municipal; i la Sra. M. José Mejias Narciso, administrativa de cultura i participació,
que actuaran com a personal tècnic i administratiu de suport a la comissió.
L’Alcalde dona la benvinguda a tothom i el Sr. Siñol explica el suport de l’equip de govern al
projecte.
Per part de la Sra. Llopart es fa una presentació dels resultats de les votacions dels projectes
presentats en els pressupostos participatius 2018-19.
Aquest són els resultats per ordre de votació:
Projectes
Espai d’ombra a la zona de jocs infantils
del parc de Pinedes
Instal·lació de fanals al camí del Xaró al
camp de futbol
Sala d’estudis al Centre Social de la
Torre
Instal·lació d’una rotonda a la plaça
univers de Pinedes
Pista de Volei Sorra permanent
Espai d’ombra a la zona de jocs infantils
del parc del Mil·leni
Canvi del terra del gimnàs del CEIP La
Torre
Zona de sortidors d’aigua a la zona
infantil de la piscina
Actualització i millora de la senyalització
municipal
Instal·lació de jardineres decoratives als
diferents nuclis del municipi

Vots
92
68
63
63
53
34
31
19
12
10

Per tant, els dos projectes escollir per major nombre de votació han estat:
- L’espai d’ombra a la zona de jocs infantils del parc de Pinedes
- La Instal·lació de fanals al camí del Xaró al camp de futbol
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Un cop informats es passa a valorar el sistema de votació i les problemàtiques que ha donat. Per
una part es valora que la plataforma DECIDIM era fàcil d’utilitzar per part dels usuaris però que
es van detectar alguns problemes.
- Amb la plataforma DECIDIM:
A l’inici del procés no hi havia el topall de l’empadronament, que es va poder arreglar el primer
dia laboral ja que mancava una clau dins del programari i es va solucionar amb el suport dels
tècnics de la plataforma.
Una altra incidència és que hi va haver joves de l’any 2001 que no van poder votar tot i tenir ja
els 16 anys. Aquest problema es va notificar al personal de suport de la plataforma i s’està
esperant resposta ja que no troben la incidència.
Per altra part, en algunes ocasions la plataforma es penjava i quedava sense ús dificultant la
votació a les persones.
Tot i això, es valora positivament l’eina i es creu que millorant-la és útil.
- En els punts de votació
Per altra banda, els voluntaris que van estar als punts de votació confirmen que no van tenir cap
gran problema excepte els ja comentats a l’hora d’atendre als votants. A Pinedes va funcionar
molt bé el punt de votació, per contra, a la Torre la assistència va ser mínima.
- Pel que fa els resultats i votacions
Es parla que les votacions notificades al final del procés no coincideixen amb el total de persones
que es diu que han votat. Es comenta que aquest problema s’ha notificat a la plataforma i els
tècnics comenten que és una problemàtica de la plataforma, ja que es comptabilitzen les proves,
canvis en les votacions i altres que fan variar el còmput final de persones. Aquesta problemàtica
ja ha estat recollida per varis municipis i per a la propera actualització es millorarà aquest punt
per millorar-ne la transparència del procés.
Un cop valorades les incidències i el sistema de votació, es passa a valorar la tasca de la
Comissió de Seguiment dels Pressupostos Participatius i la seva implicació. Els membres
assistents comenten que els hagués agradat més implicar-se en els projectes i en el procés de
forma més directe considerant que podien aportar més en el procés ja que només han estat
observadors.
Per últim, es passen a aprovar els resultats obtinguts i a informar de l’inici de la fase de redacció
tècnica i contractació per part de l’Ajuntament per tal de dur a terme les dues actuacions més
votades. La comissió de seguiment serà informada un cop feta la contractació i l’inici de les
obres.
Essent les 20:00h es clou l’acte i per tal que així consti, lliuro la present a La Torre de
Claramunt, 18 d’octubre de 2017.

Vist i plau.
L’Alcalde.

Susanna Llopart
La tècnica de seguiment.
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