Comissió Mixta - Acta
Data: 12/05/2016 - 19 h al Centre Cívic Pla de Palau

Persones assistents:
Representants de les Associacions de veïns i veïnes de Girona: Devesa-Güell,
Domeny, Pla de Domeny i Taialà, Eixample, Fontajau, Germans Sàbat, Mas Catofa,
Mercadal, Montilivi, Montjuïc, Pla de Palau- Sant Pau, Palau – Avellaneda – Mas Xirgu,
Pedreres – Fora Muralla, Pont Major, Sant Narcís Sud, Carme – Vista Alegre.
Representants dels grups municipals: ERC, CUP, PSC, CIU i partits polítics que han
sol·licitat de participar-hi: ICV
Regidor de barri i Regidor delegat d’Associacionisme i Participació: Eduard Berloso,
Regidora d’Hisenda i Règim Interior: M. Àngels Planas
Tècnics de l’Ajuntament
-------------------------------------------------------------------------------------------Va obrir la reunió el regidor delegat d’Associacionisme i Participació, sr. Eduard
Berloso i va donar pas a que totes les persones assistents es presentessin
personalment.
Va procedir a llegir l’ordre del dia:
ORDRE DEL DIA:

1. Presentació dels projectes que se sotmeten a consulta a cadascun
dels barris de Girona en el marc dels Pressupostos Participats dels
Barris de l’exercici 2016.
2. Explicació del procés de votació 2016
En referència a la presentació dels projectes, del punt 1:
Es va comunicar que s’havia fet un enviament previ per correu electrònic a totes les
entitats que formen la Comissió Mixta de la informació dels projectes que se sotmeten
a consulta i que també la tenien a les carpetes que es van lliurar a l’entrada.
Tal i com estableix el reglament de Pressupostos Participats dels Barris 2016, cal
ratificar i aprovar els projectes portats a votació per part de la Comissió Mixta.
Només es va fer una petit aclariment per part de l’AV Carme – Vista Alegre sobre la
redacció d’un títol i explicació d’un projecte, que ja ha estat corregit.
En referència al punt 2: Procés de votació:
La regidora M. Àngels Planas va explicar la mecànica de votació electrònica, i votació
assistida que es portarà a terme aquest any:
“A tots els ciutadans i ciutadanes, amb dret a vot, els arribarà tota la informació per
correu postal:
- butlletí en paper (del qual en teniu un esborrany a la carpeta)
- credencials per votar electrònicament (també en teniu un esborrany a la carpeta)
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La consulta electrònica amb credencials es podrà realitzar de l’1 al 12 de juny.
Com a fórmula de votació presencial, el dissabte 4 de juny de 10 a 14 h hi haurà a
disposició de tothom que ho necessiti els 8 centres cívics:
Centre Cívic Onyar. C. Camp de la Plana, 13
Centre Cívic Pla de Palau. C. Saragossa, 27
Centre Cívic Barri Vell - Mercadal. C. Cort Reial, 7
Centre Cívic Pont Major. C. Pont Major, 67-73
Centre Cívic Ter. C. Can Sunyer, 46
Centre Cívic Santa Eugènia (c. Santa Eugènia, 146)
Centre Cívic Sant Narcís (plaça Assumpció, 26-27)
Centre Cívic Pedret (c. Pedret, 152-156)
Tots els centres tindran un ordinador i una persona dinamitzadora que podrà guiar i
ajudar com emetre el vot. Les persones que vagin a aquests centres cívics han de
portar, igualment, la carta que hauran rebut a casa amb la seva credencial.”
Inicialment estava previst que s’obririen 5 centres cívics, i durant la Comissió Mixta es
va acordar que els 8 centres cívics de la ciutat estarien oberts per tal de facilitar al
màxim a tots els barris la votació presencial.
Algunes Associacions de veïns van comunicar que difondrien entre els seus
associats/des la possibilitat de donar suport a la votació, i facilitarien un ordinador en
els seus locals socials per a tots aquells veïns i veïnes que no disposin d’ordinador o
no sàpiguen emetre el vot electrònic. Es va donar solució a les dificultats que algunes
AV van plantejar, i l’Ajuntament va comunicar que facilitaria al màxim l’assistència
durant els dies de votació electrònica.
El personal de les Oficines d’Informació i Atenció Ciutadana als barris (en el seu
horari habitual) també podran ajudar i informar durant els dies que es fan les votacions
electròniques.
I per a més informació sobre la votació es pot trucar als telèfons del Servei de
Participació: 972 010 275 – 972 010 248. I també al telèfon d’Informació Ciutadana
972 419 010

Urna electrònica
Per a la constitució i tancament de l’urna electrònica serà necessari que hi assisteixin 2
persones representant les associacions de veïns, han de tenir disponibilitat al matí, es
farà a l’Ajuntament.
Dia 30 de maig a les 13.30h constitució de la mesa i urna electrònica i el dia 13 de juny
a les 9 h de tancament i recompte.
Les persones voluntàries són: el sr. Josep M. Castanyer de l’AV Pont Major, i la sra.
Amèlia González de l’AV de l’Eixample. Com a persones suplents: sra. Macarena
Martínez de l’AV Domeny i sr. Ferran Oliveira de l’AV Pla de Palau – Sant Pau
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Els resultats
Durant el dilluns 13 de juny al matí, s’obrirà la urna electrònica i es farà el recompte
electrònic per tal d’obtenir els resultats finals.
Finalment, es farà públic el resultat de la consulta que determinarà els projectes que
s’executaran en cada barri.

Informació: Població amb dret a vot
(Segons el Reglament de pressupostos participats dels barris podran participar a la
consulta als barris totes les persones empadronades en els diferents barris, majors de divuit
anys, degudament inscrites en el padró del municipi de Girona)

En total, seran cridats a la consulta 79.134 gironins i gironines (cens a data 1 de maig)
(majors de 18 anys el dia 12 de juny de 2016)
Població per barris:
Barri
Barri Vell
Campdorà
Can Gibert del Pla
Carme-Vista Alegre
Devesa-Güell
Domeny-Taialà
Eixample
Figuerola - Bonastruc
Font de la Pólvora
Fontajau
Germans Sàbat
Grup Sant Daniel
Mas Catofa
Mas Ramada
Mercadal
Montilivi-La Creueta
Montjuïc
Palau Sacosta-Avellaneda
Pedreres
Pedret
Pont Major
Pujada la Torrassa

Població
2725
190
5711
2151
4467
2461
8153
1034
959
2623
463
221
248
441
2073
5751
2210
3979
714
708
2197
154
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Sant Narcís
Sant Pau
Sant Ponç
Santa Eugènia
Torre Gironella
Torres de Taialà
Vall de Sant Daniel
Vila-roja

10088
9473
587
7113
315
834
394
697

Total

79134

Es comunica als veïns i veïnes que hi ha tota la informació actualitzada en el web de
l’Ajuntament de Girona, i que si tenen qualsevol consulta s’adrecin al servei de
participació.
Per acabar es va recordar la següent informació:
Grup de treball per a la modificació del reglament i aportacions de millora als
Pressupostos Participats.
Properament, i passades les votacions es convocarà el grup de treball, definit en
l’anterior Comissió Mixta, i que ha de servir per a aportar millores al procés, i possibles
modificacions de reglament.

Llistat de persones que es van apuntar en la reunió de Comissió Mixta – febrer 2016
Tenen interès en participar el l’equip de treball les següents persones representants
d’associacions de veïns i veïnes:
Maria de la Seo Ruiz – AV Domeny + Federació d’Associacions de veïns
Ramon Macaya - Mancomunicat d’ass. de Santa Eugènia
Ferran Giron – AV Mercadal
Dolors Hernández – AV Sant Narcís Sud
Romà Monreal – AV Palau-sacosta
Paco Bravo – AV Vila-roja
Joan Serra – AV Fontajau – Xavier Cugat
Jesús Ruiz – Torre de Taialà
Xavier Reyner – AV Sant Narcís
Eusebio Lavado – Sector Est: Mas Ramada, Grup Sant Daniel, Font de la Pólvora
Joan Pujol – AV Pedret
Dolors Serra – AV Vall de Sant Daniel
Maite Guerrero – AV Germans Sàbat
Mònica Terradellas – AV Palau –Sant Pau (no va assistir, però ho va comunicar en
l’assemblea de barri).
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