
 
ACTA: REUNIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS AMB LA COMISSIÓ 
MIXTA DE CIUTAT -  7/05/2014 
 
Data: 7 de maig de 2014 
Lloc: Centre Cívic Ter 
 
Hi assisteixen:  
AV Palau-sacosta, AV Montjuïc, AV Domeny-Taialà, AV Montilivi, AV Pont Major, AV 
Pedret, AV Mas Ramada, AV Pedreres-Fora Muralla, AV Fontajau, AV Eixample, AV 
Torre de Taialà, AV Mercadal, AV Vall de Sant Daniel, AV Vista Alegre-Carme,  AV 
Mas Catofa, AV Germans Sàbat, AV Sant Ponç, representant Mesa d’Entitats, 
representant CUP, regidora PSC, regidora ICV, regidora d’Hisenda, regidor de 
Participació Ciutadana i personal municipal. 
 
L’AV Figuerola-Bonastruc s’excusa. 
 
Resum de la reunió 
El regidor Berloso presenta la reunió en la qual s’informarà a la Comissió Mixta de les 
propostes de cada barri que aniran a consulta en el marc dels Pressupostos 
Participats 2014. 
 
Els tècnics municipals expliquen les valoracions tècniques i econòmiques de totes les 
propostes presentades a cada un dels barris.  
 
El regidor Berloso recorda que en el cas del barri de Montilivi no s’han presentat 
propostes ni es realitzarà la consulta perquè en el marc dels Pressupostos Participats 
del 2013 varen escollir un projecte bianual. Així mateix, informa que a la pàgina web 
dels Pressupostos Participats es penjaran totes les valoracions per a què els veïns i 
veïnes les puguin consultar.  
 
La regidora Planas explica tot el procés de la consulta i qui hi pot participar. La 
consulta es realitzarà durant dos dies. Per a cada punt de votació hi haurà dos 
treballadors municipals i una urna per a cada barri. Les associacions de veïns poden 
nominar interventors, però ho han de demanar prèviament via mail a l’Ajuntament. La 
regidora anomena també els punts de votació i recorda que al barri de Montilivi aquest 
any no cal fer la consulta. Els votants només poden marcar una sola opció. Des de 
l’Ajuntament es convocarà els membres de la Comissió Mixta per a informar sobre el 
resultat de l’escrutini al tancament de la data de votació.  
 
El regidor Berloso explica totes les accions de difusió que es realitzaran per convidar a 
la ciutadania a participar en la consulta: presència en els mitjans de comunicació, 
espot publicitari, web municipal, etc... A més, es va demanar la participació de les 
escoles per explicar el procés dels Pressupostos Participats als infants de la ciutat. 
Alguns nens i nenes han fet dibuixos i redaccions amb propostes, i ja es farà arribar la 
informació a les associacions de veïns. 
 
L’AV de Palau-sacosta demana si és possible disposar d’una fitxa de cada projecte i la 
regidora Planas confirma que tothom podrà consulta les valoracions. Els tècnics 
municipals informen que la propera setmana s’hauran preparat uns cartells en DIN-A3 
que es repartiran per tots els punts de votació i que també es facilitaran a les 
associacions de veïns i veïnes. 
 



L’AV de Pedret pregunta el per què de poder marcar una sola opció. I si el pressupost 
dóna per a més d’un projecte? I els regidors expliquen que s’aniran executant tots els 
projectes per ordre de votacions fins a esgotar el pressupost assignat al barri. 
 
L’AV Mas Ramada pregunta que si les entitats del barri porten un sol projecte a 
consulta, per a què és necessari realitzar la votació, ja que segur que sortirà el 
projecte únic consensuat. I els regidors expliquen que els veïns i veïnes del barri 
també tenen dret a votar que no volen que s’executi el projecte presentat.  
 
La Mesa d’Entitats pregunta que, si tal com varen comentar amb les regidors en el 
programa especial pels Pressupostos Participats emès per TV Girona, es farà difusió a 
totes les comunitats de propietaris. I la regidora Planas explica que no és possible ja 
que actualment a l’Ajuntament no existeix un registre de comunitats de propietaris.  
 
L’AV Vall de Sant Daniel pregunta que si els parcs infantils i les pistes esportives no 
haurien de ser projectes de ciutat ja que les utilitza tothom, però els regidors contesten 
que són projectes que han demanat els propis barris.  
 
El representant de la Mesa d’Entitats, en nom també de la Mancomunitat de Santa 
Eugènia i Can Gibert, pregunta si les urnes no es podrien col·locar també a les places 
per a què les veiés tota la ciutadania, però els regidors expliquen que legalment això 
no és viable. 
 
L’AV de Domeny pregunta pels cartells informatius sobre els projectes del 2013 que 
encara s’han d’executar i que es va comentar de col·locar a la seva futura ubicació per 
a què la ciutadania n’estigués informada. Els regidors contesten que es col·locaran en 
breu.  
 
L’AV demana si s’enviarà via mail els informes de les valoracions que s’han hagut de 
modificar a última hora per algun motiu i els regidors ho confirmen. 
 
Sense més preguntes, a les 21:04 h es dóna per acabada la reunió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


