Comissionat de Participació Ciutadana

GRUP DE TREBALL DE PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2018 DE LES PLANES
16 DE GENER DE 2018
Assistents:
Sr. Mario Bondes, AVV Rabassa del Pi (Can Borrull)
Sra. Jessica Piera, AVV Rabassa del Pi (Can Borrull) / Comissió Seguiment Obres Can Borrull)
Sra. Emilia Cruz, Comissió de festes
Sra. Agustina Alonso, Veïna
Sr. Ignasi López, AVV i PP
Sra. Antonia Mohino, Avis
Sra. Mercedes González, AFA La Floresta
Sra. Ramona Garcia, Espai Familiar
Sr. Andreu Sancho, AVV Can Cortés
Sra. Dolors Mestre, AVV Can Cortés
Sra. Carmen Castejon, Grup de Dones
Sra. Puri Moreno, AVV Can Borrull
Sra. Rosa Golovart, AVV Can Borrull
Sra. Marina Casals, Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris
Sra. Ester Castanyer, Tècnica de Comunicació – Acció als Barris
Sr. Isaac Villa, Tècnic d’Acció als Barris
Hora: 19:00 hores
Lloc: Casal Les Planes.

ACTA DE TEMES TRACTATS I ACORDS
S’inicia la sessió explicant que la finalitat d’aquest Grup de Treball es la realització de
propostes de projectes per a l’exercici de l’any 2018.
Amb l’adhesió de nous barris a Les Planes i tenint en compte antics acords interns de Les
Planes, els assistents plantegen diversos dubtes alhora de fer el repartiment del total dels
diners disponibles.
-

Mercedes González (AFA La Floresta) sol·licita a l’Ajuntament que s’incrementi el
pressupost de lliure disposició de Les Planes per haver-se incorporat la zona de
Can Cortés.
o Resposta: El pressupost per als projectes de lliure disposició de cada
barri està aprovat al Consell de Ciutat i no es te en compte el número
d’habitants ni la superfície del barri. Les Planes te el mateix pressupost
que La Floresta i Mira-sol, tot i tenir menys població.
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-

Puri Moreno (AVV Can Borrull) sol·licita que Can Borrull pugui continuar
acumulant diners de lliure disposició, tal com feia des de anys anteriors, i un cop
s’acabin les obres d’urbanització poder fer-ne ús segons les necessitats futures.
o Resposta: Fins ara l’acord permetia acumular diners de lliure disposició
per tal de sufragar part les obres d’urbanització de Can Borrull. Un cop
adjudicades les obres, on els propietaris no han hagut de fer cap
aportació econòmica i tenint un import acumulat de 422.000€, els diners
de lliure disposició son per executar projectes per al barri de Les Planes.
L’import acumulat durant aquests anys estarà retingut mentre les obres
estiguin en marxa i fins la liquidació de la mateixa per si sorgeixen
imprevistos a les obres i calguessin més diners dels adjudicats
actualment. Un cop acabades les obres i liquidades, aquests diners
estaran en disposició de Can Borrull per fer actuacions al propi barri.

Un cop aclarits els dubtes, s’explica el procediment que utilitzen altres Consells de Barri a
l’hora de fer les propostes, validació, votacions, i selecció de projectes perquè es el Consell
de Barri el que decideix com fer-ho:
- Propostes de projectes: Hi ha barris on només poden proposar les entitats i els
membres que formen el Consell de Barri i ha d’altres que les propostes son
obertes a tothom. Hi ha barris que limiten l’import de les propostes per tal de
poder realitzar projectes a tot el barri i que no quedi centralitzat o reduït a
poques zones. Hi ha barris que limiten el número o quantitat de propostes a
realitzar per tal de que cada entitat o persones prioritzi aquells projectes que
considera més importants o necessaris per al barri.
- Validació: Els tècnics de l’Ajuntament realitzen la validació i estimació
econòmica dels projectes.
- Votacions: Hi ha barris on només poden votar les entitats i els membres que
formen el Consell de Barri i hi ha d’altres que es realitza un procés participatiu on
pot votar qualsevol persona empadronada al barri.
- Selecció de projectes: Hi ha barris que ho fan tenint en compte la votació seguint
l’ordre. Hi ha d’altres que asseguren l’execució d’almenys un projecte a cada
zona del barri o entitat.
Del procediment explicat s’acorda que qualsevol persona pot realitzar propostes de
projectes. I que un cop recollides les propostes es vol garantir que hi hagi projectes als
diferents territoris de les Planes.
Es remarca que l’Ajuntament pot facilitar les eines necessàries per dur a terme el procés que
escullin (díptics als habitatges, formularis on-line, formularis en paper, etc.). S’acorda que
l’Ajuntament facilitarà un formulari on-line per poder presentar les propostes
telemàticament i al Casal hi haurà formularis en format paper perquè es puguin presentar al
personal de l’OAC.
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Per part de l’Ajuntament es recorda que hi ha una sèrie de propostes fetes els anys anteriors
i que no s’han dut a terme. Es poden fer aquestes o fer noves propostes:
- Projectes sense executar segons l’acord 01 de l’any 2016
- Fase 2 de la reforma dels vestuaris de l’Espai Pere Grau
Propostes de projectes realitzades durant la sessió del Grup de Treball:
- Fase 2 de la reforma dels vestuaris de l’Espai Pere Grau (Comissió de Festes)
- Instal·lació d’aire condicionat al Casal (Gent Gran)
- Millora d’una escala i barana en mal estat a Can Borrull (AVV Rabassa del Pi)
- Rehabilitació del Casal de Can Borrull (AVV Can Borrull) – Queda descartat per ser
d’un import molt elevat.
- Voreres transitables (AVV Can Cortés)
- Estudi per millorar i assegurar cobertura mòbil a la zona (AVV Can Cortés)
- Suports a la via pública antivandàlics per poder publicar informació i
comunicacions als diferents barris de Les Planes (AVV i PP)
S’acorda la planificació temporal del procés:
- Del 17 al 28 del gener: Presentació de propostes
- Del 29 de gener al 12 de febrer: Validació i estimació econòmica de les propostes
- 13 de febrer: Grup de Treball per realitzar la posada en comú de les propostes
presentades i prioritzar els projectes a aprovar
- 28 de febrer: Signatura de l’acord dels projectes a realitzar al Consell de Barri
Fora de l’ordre del dia, es proposa la formació d’un grup d’ADF (Associació de Defensa
Forestal). Com ja s’havia explicat en altres reunions, cal constituir una entitat amb un mínim
de 3 persones i redactar uns estatuts i protocols. Un cop constituïda, podran sol·licitar
subvencions i ajuts per tal de disposar de material i formació necessària per poder dur a
terme tasques preventives en matèria de prevenció d’incendis.
Ignasi López (AVV i PP) exposa que està en contacte amb l’ADF de Sol i Aire i que ells els
poden ajudar i assessorar sobre els estatuts i com funcionen.
Es recorda que cal que l’associació es constitueixi el més aviat possible per tal de poder
sol·licitar les subvencions per l’exercici 2018.

Sent les 20:30 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.
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