
 

 
ACTA: REUNIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS AMB LA COMISSIÓ 
MIXTA 9 de Maig de 2017 
 
Data: 9 de Maig de 2017 
Hora: 20.00 h. 
Lloc: Centre Cívic Santa Eugènia 
 
 
Hi assisteixen: 
  

 AV Santa Eugènia 
 AV Domeny-Taialà 
 AV Devesa-Güell 
 AV Eixample 
 AV Mercadal 
 AV Palau-Sacosta – Avellaneda – Mas Xirgu 
 AV Pla de Palau – Sant Pau 
 AV Pont Major 
 Tècnics de l’Ajuntament 
 Representant CUP-Crida per Girona, Sra. Laia Pèlach 
 Representants ERC-MES-AM, Sr. Pere Albertí i Sr. Martí Terés 
 Representant PSC, Sr Manuel Martín 
 Vicealcalde i tinent d’alcaldia de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, 

Participació i Cooperació, Eduard Berloso 
 
S’excusen: 
 

 Tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas 
 AV Montilivi-La Creueta 
 AV Fontajau 
 AV Can Gibert del Plà 
 AV Vila-Roja 
 AV Sant Daniel 
 AV Montjuïc 
 AV Mas Ramada 
 AV Sant Daniel 
 AV Sant Narcís 
 AV Carme-Vista Alegre 
 AV Campdorà 
 AV Germans Sabat 
 AV Sant Ponç 

 
Resum de la reunió 
 



 

Es reparteix, a cadascun dels representants de les associacions de veïns, un llistat 
amb les propostes definitives triades a les Assemblees de barri i que es presentaran a 
consulta. 
 
El regidor Berloso dóna la benvinguda als assistents a la reunió de la segona Comissió 
Mixta dels Pressupostos Participats de 2017,  i excusa la regidora Planas que no pot 
assistir.  
 
Presenta els projectes que es sotmetran a consulta a cadascun dels barris a Girona en 
el marc dels Pressupostos Participats dels barris de l’exercici 2017. 
 
Seguidament fa una explicació del procés de votació de l’any 2017, informant: 
 

 que s’enviaran les credencials de vot al domicili uns dies abans de la votació i 
tota la informació per poder votar 

 que serà exactament igual com es va fer l’any anterior, mitjançant vot electrònic 
 que les votacions seran del dia 1 al dia 13 de juny 

 
El regidor llegeix la relació de centres cívics on hi haurà personal que informarà i 
ajudarà a emetre el vot a aquelles persones que ho necessitin durant els dies que es 
fan les votacions electròniques, així com l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Girona, i els telèfons que Participació tindrà a disposició dels 
ciudatans/es per a qualsevol dubte o aclariment. 
 
La Sra. Laia Pèlach, representant de la CUP-Crida per Girona, es queixa que els 
horaris dels centres cívics no coincideixin amb els de l’OIAC, o dels diferents centres 
cívics entre sí, i que s’hauria d’ampliar els horaris. Així mateix, troba a faltar al llistat el 
Centre Cívic del Barri Vell. 
 
El Sr. Berloso contesta que s’ha mirat de reduir despeses i no haver d’agafar personal 
complementari, i que el mateix personal dels centres cívics i de l’OIAC pugui 
assessorar als ciutadans/es. Comenta una representant d’una AV, que per experiència 
d’anys anteriors, tampoc sorgien gaires dubtes i la gent no feia ús del servei que 
s’oferia des del CC. Ara bàsicament tot es fa telemàticament i troba bé aquesta 
decisió. 
 
El regidor demana als presents que es llegeixin el llistat de les propostes per 
comprovar que tot sigui correcte. 
 
La presidenta de l’AV de St. Pau es queixa perquè el títol de la proposta que va 
presentar  l’AMPA del Marta Mata a l’assemblea d’anada dels Pressupostos Participats 
ha perdut la seva raó de ser, doncs no representa allò en què ha derivat la proposta. 
En un principi, la proposta era “Millora de l’entorn de l’escola Marta Mata” però una 
vegada fetes les valoracions, i veient que el projecte presentat pels veïns resultava 
inviable econòmicament per uns pressupostos participats, es va limitar la proposta a 
una primera fase d’aquell projecte, resultant com a títol adient en aquest cas 
“Condicionament d’un parc infantil al costat de l’escola Marta Mata”. 
 



 

La presidenta de l’AV de l’Eixample demana que la proposta que porta el títol 
“Continuïtat del projecte del pla de suport de l’AV de l’Eixample” es posi en primer lloc 
de cares a  la votació. 
 
La mateixa petició fa el president de l’AV de Sta Eugènia-Can Gibert, que sol·licita que 
passi a primer lloc la proposta “Projecte integral de la Mancomunitat de Sta. Eugènia 
de Ter i Can Gibert del Pla”. 
 
Es detecta que a la relació de propostes hi consta com a barri “Domeny”, quan en 
realitat s’hi ha de fer constar “Domeny-Taialà”. 
 
El president de l’AV Palau-Sacosta/Avellaneda/Mas Xirgu, diu que a la proposta “Camí 
des de la residència d’avis fins al Parc Terapèutic” hi hauria de dir “Camí des de la 
residència d’avis fins al bosc Terapèutic”. 
 
El regidor dóna un temps als membres de les associacions de veïns per tal que puguin 
repassar bé que les propostes presentades siguin les correctes, i que no hi hagi cap 
apunt més a fer. 
 
Donat que ningú té res més a dir, s’acaba la reunió a les 21 h. 
 
 
 
 
 


