ACTA DE REUNIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - 09/04/2013
Data: 9 d’abril de 2013
Horari: de 20.00 h a 22.50 h
Lloc: Centre Cívic de Pla de Palau
Hi assisteixen:
M. Àngels Planas, regidora d’Hisenda i Gestió Municipal, Eduard Berloso, regidor de
Serveis Socials i Participació, Glòria Plana, regidora del PSC, Cuca Mascort, regidora
del PPC, Núria Terés, regidora d’ICV-EUiA, Rosana Rodríguez, membre d’ICV-EUiA,
Marc Vilà, en representació de la CUP, Martí Terés, en representació d’ERC, el
president de l’AV de Sant Narcís, el representant de la Mesa d’Entitats per la
Participació, un representant de l’Associació de Comerciants de Sant Narcís-Sector
Dominiques i membre de la Mesa d’Entitats, un representant de la PAH i membre de la
Mesa d’Entitats, un representant de Justícia i Pau i membre de la Mesa d’Entitats, el
president de l’AV de Pla de Palau-Sant Pau i altres membres, el president de l’AV de
Mas Ramada, el president de l’AV de Vila-Roja, membres de l’AV de Carme-Vista
Alegre, representants de l’AV de les Pedreres-Fora Muralla, el president de l’AV del
Pont Major-Pont de l’Aigua i de la Federació d’Associacions de Veïns, el president de
l’AV de Santa Eugènia, el president de l’AV de Montjuïc, el president de l’AV de Palausacosta, el president de l’AV de Fontajau-Rambla Xavier Cugat i personal municipal.
Resum de la reunió
La regidora M. Àngels Planas comença la reunió explicant que amb l’aprovació del
Pressupost Municipal 2013, l’11 de març del 2013, es va acordar portar a terme
pressupostos participatius. La Mesa d’Entitats per la Participació va presentar a
l’Ajuntament una proposta del que consideraven que havien de ser uns pressupostos
participatius. L’Ajuntament l’ha estudiat i ha fet una recerca d’experiències de
pressupostos participatius portades a terme en altres municipis catalans i de l’estat
espanyol per tal de poder presentar en base a aquesta una altra proposta a la reunió
d’avui.
Seguidament, dóna la paraula al representant de la Mesa d’Entitats per la Participació
per tal que pugui explicar quina és la proposta que han presentat a tots els assistents
(document enviat per correu electrònic a les persones assistents).
El representant de la Mesa d’Entitats explica que es va estar negociant una partida
pressupostària participativa amb els diferents representants de l’Ajuntament. La Mesa
va realitzar un parell de reunions per elaborar un esborrany de reglament de
pressupost participatiu a incloure en el Reglament Orgànic Municipal. Segons aquesta
proposta hi hauria una primera Comissió que elaboraria el reglament de pressupostos
participatius formada pel teixit associatiu, grups municipals, Esquerra i la Mesa
d’Entitats.
L’objectiu principal és fer una consulta popular a la ciutadania perquè diguin que
opinen de la proposta dels Projectes que s’haurien concretat a través d’assemblees de
barri, formades pel teixit associatiu de la zona, el regidor de barri i tècnics municipals.
Aquesta configuració serviria per assolir noves dinàmiques de consens entre les
associacions, que es reunirien almenys un cop a l’any: s’exposarien els possibles
projectes que es portarien a consulta popular i es triarien els projectes que es volen
presentar a la Comissió Mixta.
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D’altra banda, es proposa que hi hagi també col·lectius ciutadans que treballin a la
ciutat que col·laborin també en la definició de projectes.
Tots aquests projectes arribarien a la Comissió Mixta, que es proposa que sigui
purament tècnica, que faria la filtració i veuria la viabilitat de les propostes i després se
sotmetria a consulta popular, per a la qual caldria buscar el mecanisme adequat.
Seguidament, intervé la regidora d’ICV-EUiA explicant que el reglament que ha de
regular aquest procés s’ha d’aprovar per Ple i proposa aprovar-lo al juny.
El representant d’ERC pregunta que si del milió d’euros de la partida alguns ja s’ha dit
que es destinarien a determinats projectes de barris quants diners quedarien. La
regidora d’Hisenda explica que en principi 700.000 € ja estarien compromesos a
projectes de barris concrets. Per tant, quedarien 300.000 € que es decidiria com
repartir-los a través del procés de pressupostos participatius.
Continua la regidora M. Àngels Planas en relació amb la proposta presentada per la
Mesa d’Entitats. Proposa que a la Comissió Mixta de Ciutat s’incorpori el regidor
d’Urbanisme i, si cal, algun tècnic que pugui anar informant als membres de la
Comissió.
Pel que fa a les funcions de la Comissió diu que aquesta hauria de fixar els criteris
objectius de repartiment a cada barri, el reglament que regularia el procés de
pressupostos participatius i el calendari del procés.
Les assemblees de barri diu que podrien estar formades pel regidor de Participació
Ciutadana, la regidora d’Hisenda, el regidor/a de cada barri, representants de cada
associació de veïns, veïns i veïnes dels barris i entitats inscrites al Registre d’Entitats
que pertanyessin a cada barri. En aquestes assemblees s’informaria de la quantitat a
invertir, els criteris utilitzats per al repartiment, es recollirien les propostes dels barris...
Així mateix, caldria establir uns ítems per al repartiment segons el nombre de punts
que valorarien el repartiment de la quantitat pressupostària disponible per a invertir als
barris.
En relació amb la consulta popular proposada per la Mesa d’Entitats, la regidora
d’Hisenda diu que aquest any ja es faria. Es preguntaria a cada barri el que necessita.
De les assemblees de barri sortirien els projectes de cada barri que es traslladarien a
la Comissió Mixta abans de fer la consulta. I, un cop realitzada s’informaria a la
ciutadania dels resultats obtinguts i de les accions que es portarien a terme a cada
barri aquell any.
Finalment, la Comissió Mixta es transformaria en comissió de seguiment de l’execució
dels projectes més votats.
En aquest moment intervé el president de l’AV de Sant Narcís per parlar del principi de
solidaritat. Diu que hi ha temes de ciutat que poden interessar a tots els barris (la
Girocleta, el Parc Central...).
El regidor Eduard Berloso respon que hi ha d’haver un pressupost equitatiu per barris
que serveixi d’orientació, i en la Comissió Mixta de Ciutat es pot decidir si hi ha d’haver
una part conjunta de solidaritat amb un barri determinat.
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Seguidament, intervé el president de l’AV de Santa Eugènia demanant que s’aclareixi
el tipus de projectes que es poden presentar, perquè els de ciutat no entrarien en la
partida de barris. Per exemple, la reforma de la Frontissa de Santa Eugènia,
l’asfaltatge de carrers, la il·luminació, sembla que no hi entrarien.
Així mateix, diu que les assemblees de barri seria feina de les associacions de veïns i
l’organització de cada barri per poder encabir gent representativa.
Al respecte, la regidora d’Hisenda diu que és molta feina, per això proposa, de cares a
l’any vinent, fer la consulta per decidir els projectes a fer a cada barri per a més d’un
any.
Intervé la regidora d’ICV-EUiA, Núria Terés, per dir que les presses no justifiquen un
acord en el Ple i això no es pot liquidar alegrement.
L’acord era portar a terme uns pressupostos participatius als barris. N’han d’aprendre
tots plegats. Aquest any es podria fer un simulacre d’assemblea participativa, que en
alguns barris sigui simplement de ratificació dels acords que ja s’han pres, i que en els
barris on no hi ha proposta se’n puguin trobar.
Un altre tema seria el dels criteris per establir les quantitats, que no serà fàcil. Si cada
barri té una assignació pressupostària les persones no saben quantificar els projectes.
Sobre això, la regidora M. Àngels Planas diu que els tècnics els quantificaran i es
retornarà al barri que costa cada projecte proposat per tal que prioritzin. I el
repartiment aquest any potser no podrà ser equitatiu pels acord ja presos però a partir
de l’any vinent sí.
Continua la reunió amb la intervenció del representant de la Mesa d’Entitats que diu
que troben a faltar el foment de la participació ciutadana i de la revitalització del teixit
associatiu. Per aquest motiu, ells proposen que es porti a terme una consulta popular
al final del procés d’àmbit ciutat.
També intervé un membre de l’AV de Pla de Palau-Sant Pau que demanar si la
consulta a cada barri decidirà dels 6 o 7 projectes proposats el seu ordre d’execució.
Torna a intervenir el representant de la Mesa d’Entitats per proposar que es posi a
disposició del procés de pressupostos participatius el milió d’euros.
La regidora del PSC intervé per explicar que alguns treballen de forma assembleària i
altres de forma representativa en les seves entitats. S’arribaria a una consulta amb
unes propostes que haurien passat per varis nivells.
Així mateix, el president de la Federació d’AV i de l’AV de Pont Major qüestiona la
consulta popular pels mecanismes que caldrà utilitzar: fer servir el padró d’habitants,
de forma oberta, els sistemes electrònics... La consulta popular tindrà un format de
referèndum? El fet que hi hagi barris orfes d’associacions farà que no sigui gaire
equitatiu. Com s’establiran els criteris, quina proporció del pressupost municipal es
posarà a disposició? Ara és un 0,9% però aquesta proporció no estarà establerta
enlloc, cada any serà variable.
El representant de l’AV de Pedreres-Fora Muralla parla de la dificultat de la
representativitat de les entitats veïnals. Diu que les AV hauran de treballar per a què la
gent hi participi.
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La regidora d’Hisenda diu que la consulta hauria de ser representativa sinó s’ho
hauran de replantejar.
El president de l’AV de Sant Narcís diu que hi hagi un milió d’euros del pressupost
municipal perquè tota la ciutat digui què vol... Hem de tendir a què els pressupostos
participatius cada vegada sigui més i que de la resta del pressupost les associacions
també hi puguin decidir.
El president de l’AV de Mas Ramada intervé per dir que des del Sector Est volen ser
valents però porten 30 anys sense que ningú l’hagi trepitjat per a res i ara es disposa
d’un milió d’euros per discutir. Diu que ens hem de posar d’acord per repartir
equitativament el pressupost.
La regidora d’Hisenda diu que cada barri sap les seves necessitats.
El representant de Carme-Vista Alegre comenta que fa por que a les assemblees de
barri en algun barri no hi hagi la participació que ha d’haver-hi.
Al respecte, el regidor Berloso diu que dependrà de si les AV, escollides pels veïns i
veïnes, representen la voluntat del barri. Pot ser que si després els veïns no estan
d’acord amb el que proposi l’AV aquests es mobilitzin.
El president de l’AV de Montjuïc comenta que li sembla bé la proposta de l’Ajuntament
però la quantitat és petita i tothom té moltes necessitats. Per aquest motiu diu que
caldrà aclarir què entra i què no. O són molt solidaris i cada any ho dediquen a un
barri.
Es diu que el pressupost de barris és per fer petites coses, de caracter cultural o social
per al barri. Però cal tenir clar que s’ha de votar, consensuar i valorar els projectes
proposats.
El president de l’AV de Fontajau diu que quan parlen de fer el camí i després es
traslladen les propostes a consulta de la ciutadania, els vots de la gent s’haurien de
ponderar. No hi estan d’acord amb la consulta popular. I en tot cas, estarien més
d’acord que es faci una consulta barri a barri i no a tota la ciutat.
El president de l’AV de Santa Eugènia diu que seria més simple que cada barri tingui
la seva autonomia, com mobilitzar la gent, com fer les assemblees i la consulta... És
un repte per a les associacions i serà un repte més avançar. Que cada barri pugui
organitzar-se i crear una xarxa per a què sigui representativa. No caldria discutir més
com han de ser les assemblees i les consultes.
La regidora d’Hisenda no hi està d’acord perquè creu que es pot manipular el procés i
el representant de Santa Eugènia diu que cal confiar en els barris. I els projectes grans
de barri s’han de continuar reivindicant en paral·lel. Ells es comprometen a fer unes
propostes representatives.
La regidora Núria Terés diu que cal concretar si la consulta popular serà de ciutat o de
barri.
El president de l’AV de Pla de Palau diu que no veu clar fer una consulta de ciutat.
El representant d’ERC diu que és important que hi hagi un reglament que reguli el
procés que caldrà debatre i que haurà de recollir el procediment per garantir la
transparència. El que no sap és si quan es parla de pressupostos participatius serà un
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tema de barri o no, en relació amb les entitats que no estan vinculades a un barri
concret.
Diu que hi ha ciutat que decideixen sobre projectes de ciutat, i la Mesa d’Entitats
proposava més temes de ciutat. Poden haver-hi entitats que vulguin fer arribar a la
ciutat altres projectes, de joves per exemple. I en base al reglament es poden fer altres
actuacions.
El representant de Justícia i Pau diu que en les reunions de la Mesa d’Entitats la funció
que es donava a la Comissió Mixta era la de verificar que es complia el reglament i les
entitats com la seva no podran participar i presentar propostes de ciutat. També diu
que la consulta popular hauria de ser anual.
El representant de la Mesa d’Entitats diu que barris és igual a ciutat. Ells proposen un
model entorn a la consulta popular. Diu que si es fa per barris es podran fer petites
actuacions però hi ha actuacions que caldria sotmetre a consulta popular de ciutat.
Proposen sotmetre un milió d’euros a consulta popular de ciutat perquè el que pugui
beneficiar a un barri beneficia a la resta de la ciutat. I demanen que el procés acabi
amb la consulta popular.
El president de l’AV de Palau-sacosta diu que creuen que caldria primar projectes que
beneficiïn a més d’un barri. També diu que els presidents de les AV tenen la
representació popular dels barris i les AV són les que han de tirar endavant les
actuacions de ciutat. No estracta de pensar només en els seus barris sinó també en la
resta de ciutat.
La regidora d’ICV-EUiA diu que el tema representatiu s’ha acabat i cal dinamitzar la
ciutadania i fomentar més la participació. Diu que potser més endavant haurem de
tenir més pressupost participatiu. Enguany es portarà a terme un procés i més
endavant ho farem millor. Cal trobar l’encaix perquè hi ha entitats que van a diferents
ritmes. L’objectiu d’avui era fer el reglament però ara hem d’anar parlant. Cal
incorporar més coses. Proposar enviar-les per a la propera reunió treballar-ho més.
Diu que l’acord era pressupostos partiicpatius en els barris però el que està sortint avui
i la Mesa d’Entitats ho ha presentat és que enguany sigui un pressupost per barris i per
a l’any següent més de ciutat. Proposa un reglament de m,màxims al que es voldria
arribar i que aquest any es faci per barris però l’any vinent sigui de ciutat.
La representant de l’AV de Comerciants de Sant Narcís-Sector Dominiques diu que
per experiència pròpia, treballaven per separat l’AV i la de Comerciants i des que
treballen conjuntament és més positiu.
Al respecte la regidora d’Hisenda diu que a les assemblees de barri treballaran totes
les entitats del barri.
El president de l’AV de Mas Ramada diu que al final volem decidir quin projecte de
ciutat volem. Per salvar la situació en aquest 2013 podem treballar per barris però al
2014 que siguin un pressupostos participatius de ciutat.
El president de l’AV de Fontajau diu que més que anar de pressa cal fer-ho bé. I el
president de l’AV de Pla de Palau-Sant Pau diu que l’objectiu de la Mesa d’Entitats és
més a llarg termini. Ara cal treballar per barris.
El president de l’AV de Sant Narcís diu que les coses s’han de fer pensant a llarg
termini. Cal construir-ho per a què es faci bé i que no sigui la norma incloure els
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compromisos dels barris a aquesta partida. Diu que l’interessa molt que hi hagi
participació a tots els barris.
El representant d’ERC diu que no acaba de veure la coherència entre el que es
proposa per a aquest any i el que es faci l’any següent. El reglament haurà de recollir
quin tipus de projectes es varen pactar.
El regidor Berloso diu que aquest any funcionaran d’una manera però el reglament
s’ha de plantejar per al futur. És important fer un reglament el més ampli possible.
Entén que hi hagi recels perquè el que s’ha parlat amb un barri ara se sotmetrà a
consulta popular.
La regidora M. Àngels Planas diu que el reglament s’ha de fer de cares a un futur, el
reglament no pot servir només per a aquest any. La Mesa d’Entitats va a un model de
màxims.
Torna a intervenir el regidor Berloso per dir que la Mesa d’Entitats ha presentat una
proposta de pressupostos participatius que algunes associacions de veïn no acaben
de veure clara, sobretot pel que fa a fer una consulta popular al final de procés i que es
tractin d’uns pressupostos de ciutat. I queda pendent de quina manera es distribueix la
partida i resoldre els condicionants.
Davant de tot el que s’ha ressaltat, es proposa que les entitats facin arribar propostes i
d’aquestes es farà un refós a veure si som capaços d’aprovar un reglament.
Al respecte, el representant de l’AV de Sant Narcís diu que estan parlant d’això perquè
hi ha una entitat que ho va proposar. Es parteix d’una proposta que es debat en una
Comissió Mixta.
Es proposa fer un reglament el més ambiciós possible que serveixi per a altres anys,
no només aquest.
S’acorda venir a la propera reunió amb les propostes de les entitats. Es resta pendent
de la propera convocatòria.
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