ACTA: REUNIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS AMB LA COMISSIÓ
MIXTA DE 20/01/2015
Data: 20 de gener de 2015
Lloc: Centre Cívic Pla de Palau
Hi assisteixen:
Plataforma Campdorà Té Veu, AV Pont Major, AV Palau-sacosta, AV Eixample, AV
Mas Ramada, AV Pedreres-Fora Muralla, AV Vista Alegre-Carme, AV Torre Gironella,
AV Montjuïc, AV Vall de Sant Daniel, AV Mercadal, AV Montilivi, AV Domeny-Taialà,
AV Fontajau, AV Sant Narcís, AV Sant Narcís Sud, AV Germans Sàbat, AV FiguerolaBonastruc, AV Sant Pau, representant ERC, representant de la CUP, representant del
PSC, representant ICV, regidor representant del PPC, regidora d’Hisenda i Règim
Interior, regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació i personal municipal.

Resum de la reunió
La regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, dóna la benvinguda a la
reunió i explica que el procés comença a finals de gener quan arribarà a totes les
cases el butlletí informatiu de presentació de l’edició 2015.
Enguany, el canvi més significatiu respecte als dos anys anteriors és que el
Pressupost Municipal del 2015 incrementarà en dos-cents mil euros l’aplicació
pressupostària que se sotmetrà a participació ciutadana.
Fins al 5 de febrer la ciutadania podrà presentar propostes per al seu barri a través de
les associacions veïnals o del formulari que trobaran a la web.
Aquestes propostes es presentaran el dia de l’assemblea de cada barri, on hi poden
participar les entitats dels barris i els veïns i veïnes, per tal de donar-les a conèixer a
totes les persones assistents i debatre-les amb les presentades per les associacions
per acabar de prioritzar-ne fins a un màxim de cinc.
Les propostes recollides a les primeres assemblees de barri que tindran lloc al febrer,
es traslladaran a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes
pertinents sobre la viabilitat de cadascuna.
Aquests informes emesos pels tècnics municipals es traslladaran als barris en unes
segones assemblees que es portaran a terme el mes de març, on s’acabaran de
definir els projectes que se sotmetran a consulta ciutadana.
A través d’aquesta consulta als barris els gironins i gironines majors de 18 anys i
degudament inscrits al padró d’habitants, decidiran quin dels projectes proposats els
agradaria que s’executés en el seu barri, mitjançant el seu vot lliure, directe i secret.
Com a novetat, aquest any hi haurà la possibilitat de votar electrònicament entre el 20 i
el 25 d’abril. Tota la ciutadania amb dret a vot rebrà uns dies abans de la consulta

electrònica un sobre personalitzat amb les credencials que li permetran realitzar el vot
des de qualsevol mitjà tecnològic.
Però també es podrà participar a la consulta presencialment, els dies 24 i 25 d’abril, en
els punts de votació que s’habilitin per a cadascun dels barris.
Finalment, el resultat de la consulta determinarà els projectes que s’executaran en
cada barri amb la seva aplicació pressupostària.
Tot seguit, el regidor Berloso explica que a banda de l’increment en 200.000 € de la
partida del barri, la única novetat ha estat que s’ha actualitzat la taxa d’atur amb la
dada de persones registrades a l’atur a novembre de 2014. Feia dos anys que no
s’havia modificat perquè no es disposava d’informació per barris, però finalment s’ha
aplicat la taxa d’atur oficial, que s’aplica per codis postals extrapolant la dada als barris
que formen part de cada codi postal.
L’AV Palau-sacosta pregunta si s’han canviat els límits que varen demanar i es
confirma que així és.
L’AV Pont Major comenta que en referència a la taxa d’atur, en un mateix codi postal
com és el 17007 hi entren molts barris i realitats molt diferents.
Davant el dubte d’alguna associació, el regidor Berloso explica que el romanent
d’alguns dels barris se’ls afegirà al pressupost assignat enguany.
L’AV Figuerola-Bonastruc proposa modificar els criteris per a què els punts per la taxa
d’atur no sigui igual a tots els barris. Que valgui per modificar alguna cosa o no té gaire
sentit. Caldria canviar els intervals i proposa canviar-ho de cares al proper any. I el
regidor Berloso hi està d’acord, ja que aquest any no afecta ni perjudica a cap barri. La
Comissió Mixta consensua que des de l’Ajuntament a la propera reunió es farà una
proposta de nous intervals per rectificar l’atur de cares al 2016.
El regidor Berloso també aclareix que la xifra pels Pressupostos Participats 2015 està
condicionada a l’aprovació del Pressupost Municipal.
L’AV Sant Pau comenta el tema de les propostes de la ciutadania a través de la web.
Creu que l’Ajuntament ha de fer de filtre de determinats projectes, que caldria ponderar
entre l’interès públic i l’interès privat. Demana que quan s’exposen en assemblea les
propostes, que per part de l’Ajuntament ja s’exposin només aquelles que responen
clarament a un interès públic i que no tergiversen la finalitat dels Pressupostos
Participats.
La regidora Planas explica que si una comunitat de propietaris fa una proposta de
caire privat, evidentment els regidors aclaririen durant l’Assemblea que l’Ajuntament no
pot actuar en un lloc privat. El diner públic no pot afavorir un projecte privat i que, per
tant, el projecte no seria viable. Però en d’altres qüestions, l’Ajuntament no pot filtrar.
L’AV Domeny manifesta per tercera vegada en tres anys la seva por a que si una
parell d’entitats del barri amb dret a vot es posessin d’acord, podrien tombar les
propostes presentades per l’Associació de Veïns.

L’AV Pont Major comenta que és el tercer any que es qüestiona el protagonisme de les
associacions de veïns en el procés. En el 2013 es va fer tot allò que es va poder per
refermar aquest protagonisme, però el Reglament no dóna més marge. També
planteja la qüestió semàntica entre proposta i projecte. Proposa que els veïns i entitats
haurien d’elaborar els seus projectes a l’hora de presentar-los, no caldria una gran
memòria però si la idea, una descripció i que estigués ben motivat.
El regidor Berloso explica que es va fer cas al clam dels ciutadans que volien tenir més
veu a l’hora de fer propostes. Les associacions a les assemblees ja poden
desenvolupar més les idees presentades. Es pot demanar als ciutadans a títol
personal que presentin el projecte més argumentat. Però les persones tenen
senzillament la idea de participar, presenten il·lusions, idees, que després l’assemblea
de barri pot desenvolupar o no. El calendari és ajustat i no hi ha temps per a més.
L’AV Pont Major comenta que cal esperar que el ciutadà aparegui a l’assemblea per
explicar la seva idea i si no ho fa i no està clara, es pot desestimar.
L’AV Vista Alegre comenta que encara que només sigui una idea, pot ser interessant i
l’associació de veïns ho pot aprofitar per potenciar-la.
L’AV de Palau-sacosta diu que els polítics estan al servei del poble i que el president
de l’associació de veïns és qui ha de decidir si s’accepta o no la idea. L’Ajuntament és
només el correu.
Els regidors, però, recorden que l’Ajuntament ha de vetllar perquè allò que es presenti
sigui possible de fer-se.
L’AV Pont Major comenta que es tornen a repetir retards en els projectes. En el seu
cas hi ha hagut un gest de contacte per part del tècnic que ha de conduir el projecte,
però no han tingut més informació. L’AV Sant Narcís Sud es troba en la mateixa
situació, ningú ha contactat amb ells pel projecte de la plaça Ermessenda.
El regidor Berloso recorda els problemes de manca de personal a causa d’algunes
baixes al Servei d’Urbanisme i explica que en el proper butlletí informatiu dels
Pressupostos Participats es publicarà la nova calendarització dels projectes pendents.
Els regidors recorden, però, que les associacions no han de patir, perquè els diners
per als projectes estan reservats, independentment del temps que es trigui a executarlos.
L’AV Montjuïc pregunta per la proposta que es va fer de preguntar als ciutadans que
omplin el formulari-web amb les seves idees pel barri si donen el seu consentiment per
donar les dades a l’associació de veïns que pertoqui per a que pugui contactar-hi i
acabar de donar forma a la proposta presentada. La Teresa confirma que es podrà fer.
L’AV Eixample comenta que en l’edició passada es van arribar a acords en molts
temes que ara tornen a sortir. Diu també que s’hauria de comunicar la liquidació final
dels projectes acabats, sobretot en els casos en què el pressupost s’ha rectificat. I el
regidor Berloso respon que a les assemblees de cada barri ja s’explicarà.

L’AV Domeny explica el tema de la notícia al Diari en què s’entén que la senyalització
al c. Riba i Bracons només es farà si funciona la prova pilot de l’avinguda Emili Grahit.
Els regidors aclareixen que no han de patir, que el projecte tira endavant amb els
diners dels Pressupostos Participats, que s’executa el proper mes.
L’AV Campdorà pregunta per l’arranjament de la carretera, que encara no s’ha fet, i se
li informa en el mateix moment del calendari previst.
La regidora Planas recorda que tots aquells projectes que han d’anar a contractació
han de seguir uns terminis de mínim dos o tres mesos...
L’AV Campdorà pregunta llavors si els butlletins arribaran a totes les cases, ells no han
rebut mai cap dels butlletins ni butlletes repartides. S’ofereix, en cas necessari, a fer el
repartiment del barri casa a casa.
Finalment, el regidor Berloso demana comprensió. L’Ajuntament és conscient dels
retards, però tot i donar terminis, i com la plantilla no es pot ampliar, de vegades
algunes baixes de personal poden causar endarreriment en els projectes que hi ha
sobre les taules dels tècnics.
La Comissió Mixta de Ciutat dóna per inaugurada l’edició dels Pressupostos
Participats 2015 i a les 21.11 hores es dona per tancada la sessió.

