ACTA:
ACTA: GRUP DE TREBALL
TREBALL PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE BARRI
Data: 18 de desembre de 2019
Hora: 18:30h
Lloc: Casal Les Planes
Hi assisteixen:
assisteixen:
En representació de les entitats:
(Ass. La Rabassa del Pi de Les Planes) Sr. Eloy Merino Requena
(Casal del Pi Can Borrull) Sra. Rosa Golovart Romeu
(Ass. Veïns Can Borrull) Sra. Puri Moreno Gómez
(Espai Familiar de Les Planes) Sra. Ramona García Leandro
(Ass. Veïns Can Cortès) Sra. Esther González Gutierrez
(Ass. de propietaris i veïns de Les Planes) Sra. Díana Otero Greiner
(AMPA de l’Escola La Floresta) Sra. Mercedes González Redondo
(Comissió de Festes) Emilia Lopez Cruz XX
(Ass. Can Cortés) Conrad Veronski
(Ass. Joves Can Cortés) Carolina López
(Ass. Esportiva Can Cortés) Andreu Sancho
(Ass. Comerciants Can Cortés) Gemma Falcó
(Racó de l’Amistat de Les Planes) Antonia Mohino
(AVV Can Cortés Salut) Karen Ciulla
(Ass. Nostre Club) Joaquim Prats Massana
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:
(Presidenta Consell Barri Les Planes) Sra. Alba Gordó
(Regidor de Participació Ciutadana i Joventut) Sr. Marco Simarro
(Sots-directora Participació i Acció als barris) Sra. Marina Casals
(Tècnic de Participació Ciutadana) Sr. Albert Mallol
(Tècnic d’Acció als Barris) Sr. Isaac Villa
(JuntsxSantCugat) Joan Puigdomènech
Desenvolupament de la sessió
TEMES TRACTATS
Marina Casals explica la proposta de pressupostos participatius de barri, que unificarà els processos
de lliure disposició dels consells de barri i els pressupostos participatius a partir de l’any 2020. El
pressupost a decidir pel barri passa de 140 mil euros anuals (100 mil euros de lliure disposició + 40 mil
pressupost participatiu) a 216 mil euros anuals. El procés tindrà caràcter bianual i comptarà amb tres
fases: diagnosi, propostes i votació. La fase de diagnosi té com objectiu aprofundir el debat i la visió
estratègica del barri, per establir un programa de barri amb les seves prioritats i línies estratègiques.
Marco Simarro destaca el protagonisme dels consells de barri com a principals dinamitzadors
d’aquest procés participatiu, que planteja millorar i optimitzar els processos anteriors.
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Per tal de diversificar el tipus d’actuacions més enllà de la intervenció a l’espai públic, les propostes
s’emmarcaran en els àmbits de treball següents:

ÀMBITS DE TREBALL

Persones

Desenvolupar polítiques per infància, joventut i gent gran
Accions per la inclusió, la igualtat i la interseccionalitat
Accions per la cohesió, identitat i cultura als barris

Ciutat

Impuls dels espais públics i de convivència
Desenvolupar polítiques per l’emergència habitacional
Impuls de l’economia cooperativa, social i solidària

Planeta

Impuls de la mobilitat activa i sostenible
Promoció d’energies renovables i eficiència energètica
Accions pel consum i la producció responsables

Pel que fa al calendari, s’iniciarà al febrer 2020 amb les sessions de diagnosi obertes a tot el barri.
Febrer/Març – Diagnosi
Maig- Presentació de Propostes
Juny-juliol –Validació tècnica de les propostes
Juliol-setembre - Debat i priorització de les propostes
Novembre – Votació de les propostes
Desembre- Retorn resultats
2021-2022- Seguiment i execució
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2021-22

gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

2019

2020

F 0. Definició del procés de Pressupostos participatius
PROGRAMA
BARRI

F 1. Diagnosi del Barri en relació als àmbits municipals
F 2. Definició de línies estratègiques del Barri
F 3. Presentació de propostes i suports ciutadans

PROPOSTES

F 4. Validació de les propostes
F 5. Deliberació i priorització de les propostes
F 6. Votació ciutadana de les propostes

EXECUCIÓ

F 7. Retorn resultat i avaluació del procés
F 8. Seguiment i execució de les propostes

Per tal d’agilitzar l’execució dels projectes escollits en la votació, es planteja que els projectes
d’inversió a realitzar no superin els 50 mil euros i els d’ordinari siguin com a màxim de 15 mil euros. En
la fase d’execució de les propostes es crearan grups de seguiment de les propostes a realitzar
agrupades per línies estratègiques.
Es constituirà una comissió de seguiment, integrada pels presidents i sots-presidents dels consells de
barri, que supervisarà el desenvolupament de totes les fases, després d’haver validat les normes de
funcionament del procés participatiu.
Comentaris i aportacions dels assistents
-Es valora que l’increment de pressupost és una bona notícia per al barri.
-Es demana com es farà la comunicació per difondre els Pressupostos.
Resposta: Es farà una campanya comunicativa amb nivell de ciutat i de barri que interpel·larà la
ciutadania.
-Es pregunta de quina manera es podrà agilitzar l’execució dels projectes.
Resposta: Es planteja que el pressupost màxim sigui de 50 mil euros perquè té una tramitació més
senzilla.
-Es pregunta quines inversions hi ha previstes a Les Planes al marge dels pressupostos participatius.
Resposta: El govern està elaborant un pla de mandat per concretar les inversions a realitzar els
propers anys. Quan estigui fet, s’explicaran les previsions per al barri.
-Es demana que es clarifiqui bé quines actuacions són inversions i quines corresponen a pressupost
ordinari. Es planteja que estaria bé posar exemples per facilitar la comprensió de cada concepte.
-També es demana posar exemples sobre el cost d’algunes inversions (bancs, parc, etc)
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-Per part de Can Borrull, es reclama destinar els diners dels sobrants de la urbanització del barri a la
construcció d’un centre cívic per al barri. Demanen que l’Ajuntament aclareixi l’import final d’aquest
sobrant.
Resposta: Quan Urbanisme concreti quina és la quantitat, es convocarà reunió amb l’associació de
Can Borrull.
-Per part de Can Cortés, es pregunta com es garantirà una distribució de les propostes que sigui
equilibrada i equitativa de cada barri / sector de Les Planes. Es demana que s’estableixin uns criteris
transparents per assegurar l’equilibri territorial.
Resposta: A l’assemblea de barri encarregada de debatre i prioritzar les propostes a votació es tindrà
en compte l’equilibri territorial de les propostes seleccionades, de manera que n’hi hagi de tots els
barris i sectors. Un dels criteris per fer la selecció serà garantir un equilibri entre les diferents
ubicacions proposades, per tal que les diferents zones del barri tinguin projectes a desenvolupar.

Sent les 19:45 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.
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