
 

 

 
ACTA DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL TÈCNICA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
 
Reunits en data vint de setembre de dos mil vint-i-dos, a les dinou hores trenta minuts, per via 
telemàtica. 
 
 
Assisteixen els següents membres: 
 

- Ma. Àngels Lorés Otzet, regidora de l’àrea de participació ciutadana. 
- Gemma Fabrés Casals, regidora del grup municipal d’ERC. 
- Daniel Vendrell Domínguez, regidor del grup municipal de SUMEM. 
- Jordi Parcerisas Valls, regidor del grup municipal JUNTS PELS HOSTALETS. 
- Marta Valls Cursellas, per part dels serveis tècnics municipals. 
- Ivette Cucurell Palomas, per part dels serveis tècnics municipals. 
- M. Alba Arrufat Vilaginés, secretària de l’Ajuntament. 

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola en sessió de data 11 de maig de 2022 va 
aprovar inicialment les Bases Reguladores dels Pressupostos Participatius dels Hostalets de Pierola 
per a l’exercici 2023, i es va publicar l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, número 
CVE 202210085295, de data 30 de maig de 2002 i a la pàgina web municipal, per tal que es pogués 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que es consideressin oportuns. 
 
Vist que finalitzat l’esmentat termini d’exposició al públic i audiència prèvia, no s’ha presentat cap 
reclamació ni suggeriment, es considerà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord. 
 
Vist que en data 18 de juliol de 2022, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
número CVE 202210107211, l’anunci d’aprovació definitiva de les Bases Reguladores dels 
Pressupostos Participatius per a l’exercici 2023. 
 
Vist que en data 6 de setembre de 2022 es va dictar Resolució d’Alcaldia que va iniciar la 
convocatòria del procés de pressupostos participatius per a l’exercici 2023 i es va aprovar el 
calendari de la convocatòria de pressupostos participatius per a l’exercici 2023. 
 
Vista la base 8a. Desenvolupament del procés. Fase 3 que preveu la validació tècnica de les 
propostes presentades. 
 
Vist que una vegada tancada la fase de presentació de proposicions, i dins el termini legalment 
previst, es varen presentar les següents propostes: 
 

1. LAS  
DNI 254B. 
Títol: “Plaques solars”. 
Localització: Edificis públics. 
Resum: Instal·lació de plaques solars als edificis públics de l’Ajuntament prioritzant aquells 
que tenen consum energètic durant el dia. 
 
 

2. CCT  
DNI 565L. 



 

 

Títol: “Autosuficiència energètica del poble”. 
Localització: Qualsevol solar disponible, teulada pública o del polígon industrial. 
Resum: Instal·lació de panells solars al municipi. 
 
 

3. ABB  
DNI 355P. 
Títol: “Posa’t maca Can Fosalba”. 
Localització: Can Fosalba. 
Resum: Instal·lació d’una deixalleria fixa amb emplaçament a Can Fosalba que doni servei 
a les urbanitzacions de Can Fosalba i Serra Alta. 
 
 

4. DSN  
DNI 166T. 
Títol: “Adequació Pista Serra Alta”. 
Localització: Serra Alta. 
Resum: Instal·lació d’algun tipus de coberta per la pista poliesportiva de Serra Alta. 
 
 

5. JAG 
DNI 969W. 
Títol: “Joventut”. 
Localització: Punt Jove. 
Resum: Arranjament de les taules de ping-pong ubicades al parc de Cal Ponsa i comprar 
taules interiors per al Punt Jove i un futbolí. 
 
 

6. JLM  
DNI 973V. 
Títol: “Tots informats”. 
Localització: Plaça Cal Figueres cantonada carrer Major. 
Resum: Instal·lació d’una pantalla interactiva per oferir informacions diverses referents al 
municipi. 
 
 

7. JCN  
DNI 920Z. 
Títol: “Millora manteniment Serra Alta”. 
Localització: Serra Alta. 
Resum: Millora del manteniment de les urbanitzacions contractant una persona encarregada 
exclusivament d’aquesta tasca. 

 
 

8. JRF  
DNI 412W. 
Títol: “Llibertat d’expressió”. 
Localització: Arreu del poble. 



 

 

Resum: Col·locació d’uns panells oberts per penjar cartells per part de la gent del poble i 
també gent i entitats de fora del poble. 

 
Una vegada revisades per la comissió tècnica totes les propostes de pressupostos participatius i 
vist l’informe tècnic emès respecte de les mateixes. 
 
 
A C O R D E N: 
 
 
Primer.- Donar conformitat i validar les següents propostes: 
 

 
A. LAS  

DNI 254B. 
Títol: “Plaques solars”. 
Localització: Edificis públics. 
Resum: Instal·lació de plaques solars als edificis públics de l’Ajuntament prioritzant aquells 
que tenen consum energètic durant el dia. 
 
 

B. CCT  
DNI 565L. 
Títol: “Autosuficiència energètica del poble”. 
Localització: Qualsevol solar disponible, teulada pública o del polígon industrial. 
Resum: Instal·lació de panells solars al municipi. 
 
 

C. JAG 
DNI 969W. 
Títol: “Joventut”. 
Localització: Punt Jove. 
Resum: Arranjament de les taules de ping-pong ubicades al parc de Cal Ponsa i comprar 
taules interiors per al Punt Jove i un futbolí. 
 
 

D. JLM  
DNI 973V. 
Títol: “Tots informats”. 
Localització: Plaça Cal Figueres cantonada carrer Major. 
Resum: Instal·lació d’una pantalla interactiva per oferir informacions diverses referents al 
municipi. 
 
 

E. JRF  
DNI 412W. 
Títol: “Llibertat d’expressió”. 
Localització: Arreu del poble. 



 

 

Resum: Col·locació d’uns panells oberts per penjar cartells per part de la gent del poble i 
també gent i entitats de fora del poble. 
 

Segon.- No donar validesa i descartar les següents propostes: 
 
 

A. ABB  
DNI 355P. 
Títol: “Posa’t maca Can Fosalba”. 
Localització: Can Fosalba. 
Resum: Instal·lació d’una deixalleria fixa amb emplaçament a Can Fosalba que doni servei 
a les urbanitzacions de Can Fosalba i Serra Alta. 
Motiu d’exclusió: Incompliment de criteri tècnic-jurídic. No existeix cap sistema 
destinat a equipament que pugui albergar l’ús de deixalleria, i l’única àrea que podria 
destinar-se a aquest ús dins la seva àrea comú (clau A) és la de la finca 89 on hi ha el 
local social i es troba ocupada amb l’edifici del local i els espais exteriors de jocs. 
 
 

B. DSN  
DNI 166T. 
Títol: “Adequació Pista Serra Alta”. 
Localització: Serra Alta. 
Resum: Instal·lació d’algun tipus de coberta per la pista poliesportiva de Serra Alta. 
Motiu d’exclusió: Incompliment de criteri tècnic-jurídic. Actualment i atenent a la 
manca de condició de solar de les finques de la urbanització Serra Alta, i el procés 
urbanístic en què es troba, només es poden autoritzar obres de manteniment 
d’edificacions existents i aquelles que justifiquen la millora de les condicions 
d’habitabilitat i/o accessibilitat i no es poden atorgar llicències, pel que tot i que les 
obres que promou l’Ajuntament no requereixen llicència, no es pot justificar l’actuació 
quan els propietaris d’habitatges i solars no poden construir ni ampliar. 
Totes les actuacions que s’han anat realitzant i s’estan realitzant actualment al 
poliesportiu s’han hagut de justificar en el sentit de la necessitat per motius de 
manteniment, i el cobriment de la pista, no seria el cas. 
 
 

C. JCN  
DNI 920Z. 
Títol: “Millora manteniment Serra Alta”. 
Localització: Serra Alta. 
Resum: Millora del manteniment de les urbanitzacions contractant una persona encarregada 
exclusivament d’aquesta tasca. 
Motiu d’exclusió: Base 5a, b): “És un requisit indispensable que els projectes 
constitueixin inversions de qualsevol àmbit de competència municipal”. La 
contractació d’una persona en cap cas pot considerar-se una inversió (bé 
inventariable que és permanent en el temps). 
 

 



 

 

Tercer.- Elaborar un llistat definitiu amb les propostes vàlides i les no vàlides i publicar a la 
pàgina web i per consulta a les oficines municipals. 

 
 
I essent les vint-i-una hores i quinze minuts i no havent-hi cap més assumpte a tractar s’aixeca la 
sessió. 
 
 
 
 


