ACTA: CINQUENA REUNIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS AMB
LA COMISSIÓ MIXTA DE CIUTAT - 09/07/2013
Núm. de reunió: 5
Data: 9 de juliol de 2013
Horari: de 20.00 h a 22.00 h
Lloc: Centre Cívic Pla de Palau
Hi assisteixen:
AV Montilivi, AV Montjuïc, AV Pont Major, AV Vista alegre, AV Eixample, Amics de la
Unesco, AV Fontajau, AV Font de la Pòlvora, AV Mas Ramada, AV Vila-roja, AV
Domeny-Taialà, AV Figuerola-Bonastruc, AV Palau-sacosta, AV Mercadal, AV Sant
Pau, AV Vall de Sant Daniel, AV Santa Eugènia, AV Sant Feliu, AV Pedreres,
Federació d’associacions de veïns, regidora del PP, representant d’ERC, regidora del
PSC, regidora d’Hisenda, regidor de Participació Ciutadana i personal municipal.
Resum de la reunió
El regidor Berloso comença explicant que es va aprovar el Reglament, explica
l’exposició de la Mesa d’Entitats i parla sobre les al·legacions presentades. Es va
guanyar pels vots de CiU, el Sr. Palomares, PSC, i PP; en contra, CUP i ICV. S’han fet
bustiades, anuncis als busos, notícies als diaris, tot informant de la consulta. També hi
ha la informació a la web. Alguns ciutadans han preguntat. Aquest és l’any per posar
en pràctica. Es van presentar els projectes, i s’ha informat si són viables o no i per què.
Avui cal prendre la decisió final i a votació. La jornada del dia 17 de juliol ja està
dissenyada. A les 8 h es prepararan els funcionaris. A les 9 h s’obriran els punts de
votació. Convidades les associacions a estar presents a la sala per controlar les urnes
i el bon funcionament. Es tancarà a les vuit del vespre i es farà el recompte. Les
associacions poden estar presents. Es convocarà la Comissió a l’ajuntament per donar
resultats, i paral·lelament es convocarà una roda de premsa per donar-los a conèixer.
A continuació s’exposa la viabilitat de tots els projectes proposats.
Palau-sacosta
Presentació de projectes
Entren tots a votació
Eixample
Presentació de projectes
CAP no viable jurídicament, però es tindrà en compte des de l’ajuntament
La resta són viables
Pla de Palau
No es pot garantir que pugui tenir continuïtat l’any vinent
Montilivi
Presentació. Només un viable de cinc.
AAVV Montilivi: com inicialment es va parlar de infraestructures, aquests són els
pressupostos. Pregunta què passa amb la part de la partida que no s’esgota i que està
assignada al barri.
St. Narcís
No hi ha ningú. No és viable jurídicament
Sta. Eugènia i Can Gibert
Projecte en global pels dos barris

Projecte únic basat en diferents àmbits
Caldrà concretar quines actuacions volen que s’incorporin als pressupostos participats
perquè la gent pugui votar.
Vila-roja
P. Picasso i P. Girona. Tenir en compte que es construeix una petanca a Mas
Ramada. Cal acabar de definir com es fa.
La resta és viable, tot i que el projecte de les càmeres de videovigilància és complicat
Mas Ramada
És viable per fases
Hauran de concretar
Font de la Pòlvora
Caldrà un conveni amb el propietari
Grup Sant Daniel
No hi ha ningú. S’explica proposta
Torre Gironella
No hi són. S’expliquen propostes
Pedreres
Un únic projecte, dels ja acordats
Carme-Vista Alegre
Únic projecte. És el mateix cas
Devesa-Güell
Únic projecte. És el mateix cas
Figuerola-Bonastruc
El solar és municipal. És viable. Però hi ha un possible litigi
Els altres també són viables
Barri Vell
Cap dels tres projectes són viables
AAVV St. Feliu: P. Pou Rodó: La idea era pintar una zona de jocs infantils a terra, per
reservar l’espai i que no sigui ocupat per terrasses. No cal realitzar jocs infantils en si
mateixos.
Mercadal
Es pot encabir fer la meitat de la plaça Constitució.
AAVV Mercadal: diu que el problema és que es permeten activitats a la plaça que fa
malbé el terra. Demana deixar de banda el tema de la plaça Jordi de Sant Jordi
Montjuïc
Són tots viables
Pujada de la Torrassa
No hi són. Tots són viables
Vall de Sant Daniel
Amb el pressupost que tenen, poden arreglar la teulada i una primera part de l’edifici

Germans Sàbat
La pista excedeix el pressupost.
La resta són viables
Domeny-Taialà
La rampa excedeix el pressupost. Però es pot fer per fases, pot quedar la rampa
tancada fins que es pugui continuar. Han de decidir si es presenta o no
El segon és viable i la pista no
Mas Catofa
El projecte del corredor verd està pendent de concretar amb els veïns, que avui no han
vingut
Torre de Taialà
Tots els projectes són viables
Fontajau
Un altre cas de projecte únic, un equipament per les entitats
St. Ponç
No hi són. Es una proposta d’arranjament de la plaça per fases
Pont Major
AAVV Pont Major: pregunta si la quantitat pel barri és correcta. L’adequació del pavelló
és un projecte racional. Si cau el tema de les beques seria força frustrant.
Tots els projectes es poden presentar a consulta.
Campdorà
Són viables
Pedret
No hi ha ningú. El tercer projecte excedeix del pressupost
L’associació de Figuerola pregunta si no s’exhaureix, què passa amb les restes del
pressupost? Quedaran acumulades? Si sobren 1.000€ es reserven pel proper any? I
què passa amb les propostes que generen despesa continua? I els regidors expliquen
que el manteniment es faria a càrrec del pressupost municipal.
L’associació de Palau-sacosta pregunta quan es posaran en marxa els projectes. I la
regidora Planas comenta que un cop votat el projecte, s’executa.
Algunes de les associacions manifesten el seu descontent amb le partits que no han
aprovat el Reglament.
L’associació de Santa Eugènia parlen de la filosofia diferent del seu barri i de la seva
dificultat per encaixar en els pressupostos participats.
L’associació de Figuerola comenta que faria falta informació sobre la valoració dels
projectes abans del dia de la consulta
I l’associació de Sant Pau diu que s’adona que molts projectes es poden fer per fases.
I en el seu cas s’ha insistit molt en la viabilitat de futur. Compten que l’any que ve
també hi haurà pressupostos participats. Suposa que tampoc seran molts més diners.
Un projecte com aquest necessita dos anys per tirar-lo endavant. Esperen que la
segona fase també es pugui fer. La regidora Planas contesta que caldrà tornar a

negociar els pressupostos. Ho comenta perquè quedi clar. Hi haurà molta gent que
s’engrescarà molt en tot això.
ERC pregunta com es vota en aquells barris amb un únic projecte. I s’explica que han
d’escollir sí o no. Per tractar tots els barris igual, hi ha l’opció de dir que no es
considera necessari cap dels projectes. Totes les butlletes seran molts similars.
Tothom tindrà la mateixa oportunitat de votar en blanc, o que no.
ERC pregunta què passarà si hi ha més vots en contra que a favor. S’explica que es
convocaria la Comissió altre cop.
ERC pregunta com es mobilitzarà la gent. Cal motivar la gent a que participi.
PP pregunta si un cop votat el projecte, podrà ser executat abans de final d’any i la
regidora Planas comenta que es començaran alguns sí i altres no. Alguns hauran de
sortir a licitació. Aquest any, el calendari és un fet extraordinari
L’associació de Domeny comenta que la seva obra es faria per fases, podrien deixar
l’obra inacabada. Si l’any que ve no hi hagués cap destinació als pressupostos
participats, per part de l’ajuntament, hi ha la voluntat de no deixar l’obra a mitges? I la
regidora Planas confirma que no es deixaran les obres inacabades. Depèn de les
transferències de l’estat etc...
L’associació de Palau-sacosta planteja deixar un import fix pels barris, sempre un milió
d’euros, per exemple, i que si augmenta o disminueix, sigui pel pressupost de ciutat.
La regidora Planas explica que no pot ser, perquè alguns projectes són plurianuals i és
obligatori a fer-los, i són de ciutat. Comprometre’s a que sempre serà un milió, no és
possible, però s’intentarà. Més o menys, anirà per aquí.
L’associació de Figuerola no vincularia els pressupostos participats a la participació
total de votants, i la regidora afegeix que per aquest motiu, no s’ha establert un mínim
de participació.
El PSC explica el seu posicionament sobre el Reglament i el procés dels Pressupostos
Participats. El seu sí al Reglament està condicionat a que les al·legacions que es van
fer per part de la resta de partits polítics i de la Mesa es prenguin en consideració al
setembre o a l’octubre, quan es tornin a fer els pressupostos.
El PP pensa que si s’han reunit 30 associacions, val la pena recolzar-ho i tirar-ho
endavant.
ERC opina que cal entendre que a la Comissió hi ha representades les entitats de
veïns, però l’objectiu és fomentar la participació ciutadana i la participació ciutadana no
és una simple reunió. Intentava ser un pas mes per implicar ciutadania. L’èxit depèn de
les associacions. Cal fomentar al màxim la participació el dia de la votació.
La regidora Planas fa reflexió final sobre els pressupostos de barri. Sempre s’havia de
parlar de pressupostos de ciutat. La ciutat encara no està prou preparada, la Mesa
d’Entitats està un pas endavant. Encara no hi ha aquesta cultura. Han participat totes
les associacions. I s’ha donat cabuda a participar a totes les entitats.
El regidor Berloso explica que un cop fetes les exposicions, es reparteixen les fitxes
que l’endemà aniran a impremta. I es tanca la reunió a les 22 hores.

