
 

 
ACTA: REUNIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS AMB LA COMISSIÓ 
MIXTA DE 30/03/2015 
 
Data: 30 de març de 2015 
Lloc: Centre Cívic Barri Vell-Mercadal 
 
Hi assisteixen:  
Plataforma Campdorà Té Veu, AV Pont Major, AV Palau-sacosta, AV Eixample, AV 
Pedreres-Fora Muralla, AV Vista Alegre-Carme, AV Montjuïc, AV Montilivi, AV 
Domeny-Taialà, AV Sant Narcís, AV Sant Narcís Sud, AV Barri Vell, AV Can Gibert, 
AV Devesa-Güell, regidora d’Hisenda i Règim Interior, regidor de Serveis Socials, 
Cooperació i Participació i personal municipal. 
 
Resum de la reunió 
 
Els regidors procedeixen a fer la lectura del resultat de les valoracions tècniques i 
econòmiques de les propostes presentades a les Assemblees de Barri. 

 
Les associacions de veïns de Barri Vell i Carme-Vista Alegre estan d’acord amb les 
propostes definitives que aniran a consulta. 
 
L’AV de Domeny pregunta per què no s’ha incorporat la valoració del radar a la 
carretera de Taialà. Es decideix que l’import que correspon es descomptarà del total 
assignat al barri. Amb la resta del pressupost, aniran els cinc projectes definitius que 
varen presentar a consulta. Demanen canviar el nom del projecte de replantació dels 
arbres a la rotonda de Tete Montoliu i que s’executi en format de subvenció. 
 
L’Eixample està d’acord amb la valoració de les seves propostes però demana que es 
modifiqui l’ordre en què es presentaran a la butlleta. 
 
Les AV de Figuerola-Bonastruc, Font de la Pólvora, Fontajau, Germans Sàbat, Grup 
Sant Daniel, Mas Catofa, Mas Ramada i Mercadal no hi són i se’ls enviarà via correu 
electrònic. 
 
L’AV de Montilivi pregunta si realment seria executable la pista d’skate en el cas que 
sortís com a més votada, i els serveis municipals ho confirmen. A més, també 
demanen canviar l’ordre de les propostes que van a consulta. 
 
L’AV de Montjuïc comenta que varen demanar un tobogan al parc infantil que ja s’ha 
afegit, però que faltaria incloure un altre joc, una xarxa per saltar. Demanen reunir tres 
de les accions en una sola proposta i amb el romanent, afegir un altre joc infantil. 
 
L’AV Palau-sacosta demana que es canviï l’ordre en què els projectes aniran escrits a 
la butlleta de la consulta i també que s’enviïn totes les valoracions en un document pdf 
a les associacions de veïns. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
L’AV Pedreres-Fora Muralla també demana un canvi d’ordre de les propostes i l’AV 
Pedret no està present a la reunió, i per tant, se li enviaran els informes definitius via 
correu electrònic. 
 
L’AV Pont Major hi vol fer dues correccions. En primer lloc, demana canviar l’ordre dels 
projectes, l’arranjament de les voreres que vagi en primer lloc i el semàfor en el segon. 
En relació a la valoració de la instal·lació del semàfor, especifica que s’hauria 
d’eliminar el paràgraf en què parla de la seva programació, ja que s’ha decidit amb el 
servei de Mobilitat que s’executarà de manera imminent. Serà un semàfor fix. 
 
Les associacions de la Pujada la Torrassa, Sant Pau i Sant Ponç no hi són i se’ls 
enviarà els informes definitius via correu electrònic. 
 
L’AV de Campdorà opina que la proposta d’enquitranat esgota gran part del 
pressupost i demana que no vagi a consulta, però que es valori la instal·lació d’unes 
pilones que faciliten exclusivament el pas dels veïns. També caldria preguntar als 
tècnics municipals sobre la propietat d’un tram del camí. 
 
L’AV Santa Eugènia no hi és, però a l’AV Can Gibert se li confirma que seria viable fer 
una banda sencera de les voreres del c. Campcardós. 
 
Les associacions de Torre Gironella, Torre de Taialà, Vall de Sant Daniel i Vila-roja 
tampoc hi són presents. 
 
La regidora Planas explica tota la informació referent a la consulta als barris. La 
ciutadania rebrà les credencials a casa entre el 13 i el 17 d’abril. Si les associacions de 
veïns detecten alguna incidència ho haurien de comunicar al servei de Participació. 
Es crearà una mesa electoral per al vot electrònic i la regidora explica qui en formarà 
part. Serà necessari que en participin dos representants de les associacions de veïns 
de la ciutat. El dia 17 d’abril es constituirà la mesa cap a les 12/13 hores, i dissabte 25 
d’abril, a partir de les 14 hores, hauran de ser presents per obrir la urna electrònica.  
 
El president de l’AV Pont Major i la presidenta de l’AV Barri Vell es presenten com a 
voluntaris per representar les associacions de veïns a la mesa electoral. 
 
La regidora explica que el mateix dissabte a partir de les dues es farà el recompte i a 
la tarda es presentaran els resultats. Preval el vot presencial davant l’electrònic. 
Així mateix, com ja s’ha anat explicant als barris, un grup de persones que ha de 
realitzar treballs a la comunitat anirà a domicili per ajudar a exercir el vot a les 
persones grans o amb mobilitat reduïda. Les associacions de veïns haurien de 
recomanar a la gent gran que no llencin les credencials i seria important que 
informessin al servei de Participació sobre els casos que coneguin.  
 
El regidor Berloso explica els horaris de la consulta. Divendres al migdia es precintarà 
la urna. Dissabte serà de 10 a 14 hores. 
Enguany hi ha més punts de votació presencials, i amb l’afegitó del vot electrònic i la 
possibilitat del vot a domicili, s’espera un increment de la participació. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
L’AV de l’Eixample demana el seu local social com a punt de votació, que no estava 
contemplat. Creuen que si es fa al centre cívic Pla de Palau no hi aniran els veïns i 
veïnes i baixarà la participació. 
 
A les 20.53 hores es tanca l’acta de la reunió. 
 


