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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA DE CIUTAT SOBRE EL PROCÉS 

DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019 
 
Data: 9 d’octubre de 2019 
Hora: 19.30 hores 
Lloc: Centre Cívic Pla de Palau 
 
Assisteixen:  
AV Campdorà 
AV Eixample 
AV Germans Sàbat  
AV Mas Ramada 
AV Mas Catofa 
AV Pla de Palau – Sant Pau 
AV Palau-sacosta – Avellaneda – Mas Xirgu 
AV Pedreres – Fora Muralla 
AV Pont Major 
AV Sant Narcís Sud 
AV Sant Ponç 
AV Vila-roja 
AV Vista Alegre-Carme 
Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya 
Regidor de Participació, Martí Terés 
Personal municipal de Servei de Participació 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Presentació de les propostes definitives escollides en les Assemblees de Barri i 

que se sotmetran a consulta  
2. Explicar els detalls de les jornades de la consulta 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ: 
 
El regidor de Participació explica que les propostes i els informes que es presentaren 
eren els de les propostes que els barris van decidir que se sotmetin a consulta. 
Informa que els informes també es faran arribar a totes les associacions per correu 
electrònic perquè ens confirmin si són correctes ja que alguns s’havien de modificar 
d’acord amb allò acordat a les assemblees de retorn respectives.  
 
Pel que fa al calendari del procés s’explica que el proper pas és la preparació de la 
consulta ciutadana que tindrà lloc entre el 18 de novembre i el 2 de desembre. 
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El regidor comenta que tal i com es va demanar a la Comissió Mixta de l’any passat, 
enguany es tornarà a preparar l’enviament de les credencials de vot amb sobres de 
l’Ajuntament per donar-li un caire més institucional. Informa que per tal d’ajudar a les 
persones que tenen dificultats per votar de forma telemàtica, hi haurà la possibilitat 
que l’Ajuntament ofereixi assistència en el local social de cada associació o a un espai 
similar un dia i un horari dins el termini de votació pactats prèviament. Des de 
l’Ajuntament es donaria suport amb un aparell informàtic i persones que ajudessin a 
votar. 
 
També es passa una llista dels centres d’atenció ciutadana on el personal municipal, 
en els seus horaris habituals d’atenció a la ciutadania, també assistiran a aquelles 
persones que ho necessitin per emetre el seu vot electrònicament. A aquests punts el 
personal administratiu disposarà de credencials no nominatives de tots els barris per a 
què la ciutadania que no porti la seva credencial personal també pugui votar.  
 
El regidor continua explicant el calendari del procés. A principis de novembre es 
convocarà la consulta per decret i es començarà a fer publicitat de la votació. Es farà 
difusió a través de les xarxes socials, del web municipal i dels mitjans de comunicació, 
a les cartelleres i plafons publicitaris (parades de bus, opis...), hi haurà banderoles 
penjades en diferents punts dels barris, es repartiran cartells...La setmana de l’11 de 
novembre es repartiran per correu postal les cartes nominatives a les persones que 
tenen dret a vot, majors d’edat i empadronats a Girona, amb les credencials de vot per 
votar. I el dia 3 de desembre es presentaran els resultats de la consulta. Com 
cada any, es convocarà els membres de la Comissió Mixta per donar-los-hi a conèixer 
i es presentaran als mitjans de comunicació. 
 
Per finalitzar la reunió el regidor explica que, pel que fa a la concessió de 
subvencions en el marc dels Pressupostos Participats dels Barris del 2019, 
durant el mes de desembre s’aprovarà la convocatòria en règim de concurrència única 
i exclusiva per als projectes votats que hagin sortit escollits en aquesta consulta, 
d’acord amb allò que preveuen les bases reguladores específiques aprovades. Es 
podran presentar les sol·licituds dins els terminis que estableixi la convocatòria. La 
quantitat de la subvenció serà coincident amb la quantitat que heu previst per a aquest 
projecte d’acord amb allò que estableixen les bases específiques. 
 
Es reparteixen còpies dels informes de les propostes als representants de les 
associacions de barris  assistents. 
 
Finalment el regidor aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta. 
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