ACTA DE REUNIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - 18/04/2013

Data: 18 d’abril de 2013
Horari: de 20.00 h a 23.00 h
Lloc: Centre Cívic 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, un membre d’ICV-EUiA, Mariona Salvador,
en representació de la CUP, Martí Terés, en representació d’ERC, el representant de
la Mesa d’Entitats per la Participació, 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 Sant Narcís, el president de l’AV de Pla de Palau-Sant Pau, el
president de l’AV de Montilivi, 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, la presidenta i altres membres de l’AV de Domeny, Pla de
Domeny i Taialà, un membre de l’AV de Mas Catofa, el representant de l’AV de
Germans Sàbat, el president i un altre membre de l’AV de la Vall de Sant Daniel, 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 Palau-sacosta, un representant de l’AV del Mercadal, el president
de l’AV de Fontajau-Rambla Xavier Cugat i personal municipal.
Resum de la reunió
S’inicia la reunió constituint la Comissió Mixta de Ciutat amb els representants de les
entitats que hi assisteixen a la reunió.
Seguidament, intervé la Mesa d’Entitats per proposar passar aquest any com sigui i
treballar més participativament el reglament que ha de regular els pressupostos
participatius.
El president de l’AV de Montilivi també intervé per parlar sobre la representativitat dels
barris. Diu que actualment l’objecte dels pressupostos participatius és el barri,
representat per les AV. Si més endavant l’objecte es canviés (per exemple proposant
projectes de tipus cultural), caldria llavors canviar els subjectes (en el cas de
l’exemple, agents i entitats culturals).
També intervé la regidora d’ICV-EUiA dient que recull el que diu l’AV de Montilivi. Així
mateix, diu que hi ha un tema de màxims i de visions i sensibilitats molt diferents.
Explica que ja hi ha municipis que s’han plantejat entrar en el tema dels pressupostos
participatius. Aquest any a Girona el procés no serà de màxims però pot ser que més
endavant pugui augmentar. Aquest any seran uns pressupostos de barri però l’any
vinent potser ja seran de ciutat. Cal mobilitzar el màxim possible de gent.
Ens hem de centrar més en com fer això i no tant en el reglament. Hem d’intentar fer
un primer pas i amb un horitzó per anar més enllà.
El representant de la Mesa d’Entitats, al respecte, diu que cal promoure una dinàmica
de participació ciutadana i de solidaritat associativa. Les seves aspiracions són de
màxims perquè consideren que han de ser-ho. I diu que no s’ha de tenir por a la
consulta.
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El representant de l’AV de les Pedreres-Fora Muralla diu que pot ser és millor assumir
una situació més petita i el que proposa la Mesa d’Entitats pot ser un procés per a més
endavant. Es podrà dinamitzar més a la gent per a què participi en el seu barri.
El representant d’ERC diu que els pressupostos participatius són una experiència poc
extensa. Hi ha diferents models, alguns dels quals van començar essent de barri i
posteriorment els pressupostos es van obrir a àmbits sectorials. També hi ha casos en
que es reserva una partida per a projectes de ciutat. Pel que fa al model presentat diu
que troben a faltar la participació individual. Diuen que només es dóna a través de la
consulta.Proposen que també puguin participar els veïns a les assemblees dels barris.
També proposen des d’ERC que la consulta no es limiti, que es pugui realitzar el vot
anticipat i per correu i que hi hagi vot electrònic (amb els certificats digitals).
Alguns representants d’entitats com els de l’AV de Palau-sacosta i l’AV de Domeny,
Pla de Domeny i Taialà demanen anar per feina i no discutir si els pressupostos
participatius han de ser de barri o de ciutat. Es diu que el barri forma part de la ciutat i
la gent, si és per a una cosa propera s’implica i si no, no.
Diuen que fins ara hi ha un consistori que fa la feina i sembla que es pot millorar. Per
aquest motiu creuen que si s’aparten les associacions de veïns del projecte, que són
els més propers als ciutadans, s’acostaran més al model que hi ha hagut fins ara. Es
demana que des de l’Ajuntament es reforci les associacions de veïns.
Seguidament, pren la paraula el president de la Federació de les Associacions de
Veïns, i també de l’AV de Pont Major, per manifestar la seva satisfacció per la
consideració de les AV a la proposta de reglament. També diu que de la reunió
anterior van sortir amb la idea que els projectes que es podran proposar no
necessàriament hauran de ser urbanístics.
Així mateix, comenta que l’estructuració per barris farà que hi hagi una divisió de la
partida disponible i per tant els projectes que presentin els barris hauran de ser petits.
També recorda, com a l’anterior reunió, l’inevitable greuge que es donarà en els barris
que no tenen AV i tenen associacions de comerciants. Diu que això cal salvar-ho.
Finalment, comenta que a aquest reglament se li donarà una certa durada i per tant, és
delicat tenir avui mateix el text del reglament.
Ara pren la paraula la representant assistent de la CUP per dir que cal incorporar les
noves tecnologies en l’àmbit de la consulta perquè no s’han d’oblidar els joves. També
fa referència a la participació a la comissió dels polítics. Al respecte, la representant
del PPC diu que el fet que els polítics hi siguin és per ajudar la ciutat.
Intervé també el representant de l’AV del Mercadal per dir que potser s’ha creat un
collage entre associacions de veïns, polítics, Mesa d’Entitats i es difícil discernir entre
els objectius que cadascun persegueix. Diu que potser seria interessant percebre més
el caire de les diferents entitats que formen part d’aquest procés. Les associacions de
veïns, com és el seu cas, són les que coneixen els problemes dels seus barris.
A continuació pren la paraula el representant de la Mesa d’Entitats i diu que és difícil
que una el barri tingui el seu pressupost el cedeixi a altres barris. Diu que a més de les
AV ha d’haver en el procés tot el teixit associatiu i tots els ciutadans.
El president de l’AV de Fontajau-Rambla Xavier Cugat demanen si es parla de barris o
de sectors. Demana que s’aclareixi perquè provoca mals entesos.
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El representant del Mercadal torna a intervenir per comentar que el reglament no es
pot discutir en deu minuts però es pot passar el 2013 així i el 2014 ja es veurà.
En aquests moments pren la paraula la regidora del PSC Glòria Plana i diu que hi ha
un calendari i que s’ha de tirar endavant com sigui. Diu que el reglament hauria
d’incloure la delimitació per barris i els criteris objectius per determinar la quantia dels
barris.
Tant la Mesa d’Entitats com el representant de la PAH (Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca) diuen que el 2013 s’ha d’acabar com sigui i preparar un reglament com cal
per al 2014. També diuen que les entitats que formen part de la Mesa d’Entitats volen
que se’ls hi doni la oportunitat de participar en aquest procés.
El representant de la PAH continua dient que hi ha 700.000 € ja compromesos i els
300.000 € restants que encara queden a la partida són pel barri de Sant Narcís.
Proposa passar aquest any i fer-ho bé de cares a l’any vinent. Diu que han de ser
curosos amb qui posa sobre la taula aquest projectes de pressupostos participatius.
Tots els assistents estan convidats a participar-hi però també la resta. Si la base dels
pressupostos ha de ser la trampa de la Comissió Mixta...
Explica que quan es presenta la proposta de què les entitats participin en els plens
municipals, no només s’inclou les associacions de veïns. I diu que l’esperit dels
pressupostos participatius era poder gestionar la ciutat.
Al respecte, la regidora d’Hisenda diu que el govern era partidari d’uns pressupostos
participatius de barri.
I la presidenta de l’AV de Domeny, Pla de Domeny i Taialà diu que no entén que dels
pressupostos generals no poden dir res i dels participatius tampoc. Diu que en la
partida de barris hi ha compromisos presos però encara no s’ha fet res. També diu que
les associacions de veïns representen els veïns perquè són veïns.
En aquest sentit, la representant de la CUP diu que falten altres entitats com les
AMPES.
La regidora d’Hisenda contesta a la representant de Domeny explicant que si una
assemblea de barri no ratifica el projecte que s’havia compromès pel seu barri no es
tirarà endavant aquest projecte.
I el regidor Eduard Berloso diu que el govern es manté en pressupostos participatius
de barri. També diu que els representants dels veïns per l’Ajuntament són les
associacions de veïns. I a la proposta de reglament es respecta la proposta de la
solidaritat plantejada a l’anterior reunió. Així mateix, els veïns poden participar
individualment a les consultes amb el seu vot i assistir a les assemblees de barri (el
que no poden és votar) i, pel que fa al vot electrònic caldrà veure si en aquests
moments és tècnicament viable.
Pel que fa a les presses, diu que donat que es tracta d’una decisió d’un ple no es pot
fer el repartiment de la partida sense reglament. No obstant, el reglament no és tancat,
es podran incorporar les esmenes que calgui.
Seguidament, la Mesa d’Entitats demana pensar-ho com una prova pilot per a aquest
2013. Demana més temps per fer-ho i enviar la proposta de reglament a tot el teixit
associatiu de la ciutat per a què també hi participin.
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En aquest moments els representants del govern municipal demanen votar entre els
assistents a l’assemblea si es vol tirar endavant amb la proposta de reglament o no.
Amb 23 entitats i grups o partits polítics representants, s’aprova tirar endavant amb la
proposta de reglament presentat amb 18 vots a favor, 4 vots en contra i 1 abstenció.
Es proposa la següent reunió de la Comissió Mixta per al proper dijous per tal de
presentar una delimitació territorial de barris i els criteris objectius que han de servir
per al repartiment de la partida destinada als pressupostos participatius.

S’acaba la reunió a les 23:00 hores.
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