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ACTUALITAT
OUVIA MOLET

La primera sessió de debat de les propostes presentades es va fer al Centre Cívic i Cultural el Colomí de Vila-seca.

ELs pressupostos participatius reben
fins a 839 propostes ciutadanes
Ja s’han dut a terme les sessions de debat perquè els ciutadans de Vila-seca les puguin conèixer i valorar
Cristina Serret
Vila-seca ha entrat en la tercera
fose dels pressupostos partici
patius, aquella en què es con
vida als vila-secans a conèixer
les propostes presentades i poder-les debatre i valorar.
Ahir es va fer el tercer
d’aquests debats al Centre Gvic
de la Pineda, després que el di
marts 25 es fes a la Plana i dijous
20 a Vila-seca. Va ser justament
en el primer dels debats, cele
brat al Centre Gvic i Cultural el
Colomí, on es van donar les pri
meres xifres de participació en el
procés, que en paraules de la re
gidora de Promoció econòmica,
Cristina Campallo, «han superat
totes les expectatives».
Així, s’han presentat un total
de 839 propostes, de les quals se
n’han descartat 560 per ser, so
bretot, propostes repetides (un
total de 414). Un cop descartades
totes aquestes, queden 243 idees
considerades vàlides i 37 més que
les complementen.
Els pressupostos participa
tius són un procés pel qual els
ciutadans poden decidir com
gastar 300.000 euros del pres
supost municipal del 2017, amb
el condicionant que aquest total
es dividirà per tres, tal d’inver
tir 100.000 a cadascun dels tres
nuclis de Vila-seca. És per aquest
motiu que, del total de propostes
presentades, cada nucli votarà
les que l’afecten directament. Per
això. els habitants de Vila-seca
hauran d’escollir entre 182 idees.

global.
Els debats realitzats han es
tat una bona oportunitat per
conèixer les inquietuds de la
ciutadania, qui ha expressat les
necessitats que consideren més
urgent resoldre. Així per exem
ple, a Vila-seca, el gruix d’idees
se centren en l’àmbit de mobi
litat i seguretat ciutadana, així
com mobiliari urbà, amb pro
postes com la creació de nous
carrils bici 0 la col·locació de més
semàfors i bandes rugoses en di
verses vies de Vila-seca. L'acondicionament del descampar que
hi ha davant la pizzeria la Pera, o
la creació d’un espai per a horts
urbans són altres idees que han
passat el procés de selecció. A la
Plana, l’acondicionament del
centre de la gent gran, guanyar
places d’aparcament a la zona
de la Mare de Déu Adormida o
el tancament al pas de vehicles a
la plaça de Sant joan són algunes
de les propostes que van aixecar
més unanimitat entre els veïns.
Finalment, a la Pineda, s’han
proposat idees com la construc
ció d’una zona d'esports per a
adults o el recobriment amb ter
ra tou als parcs infantils, així com
la instal·lació de més gronxadors.

Les fases següents
Prop de cinquanta veïns de la Plana es van aplegar al Centre Cívic per conèixer i valorar les propostes per al seu barri.
OLÍVIA MOLET

■ Del total de propostes,
560 s'han descartat, la
majoria d’elles perquè
eren idees repetides
■ 182 idees afecten a Vila
seca, 43 a la Pineda i 15 a
la Plana, mentre que n’hi
ha 3 de tot el municipi
els de la Pineda entre 43 i els de
la Plana entre 15. A més. també
podran votar sobre les 3 propos
tes que afecten el municipi en

El pas següent del procés par
ticipatiu és que els tècnics de
l'Ajuntament valorin les propos
tes i descartin aquelles que, per
qüestions tècniques o econòmi
ques. siguin inviables. Un cop es
tingui el llistat definitiu, aquest
es farà públic per tal que tothom
el pugui consultar. Finalment, es
procedirà a la votació popular
per part de tots els habitants de
Vila-seca, la Pineda i la Plana. En
aquesta votació hi podran parti
cipar els ciutadans empadronats
al municipi de Vila-seca de 16
anys o més. Aquestes votacions
es podran fer als tres nuclis, no
més presentant el DNI.

