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CONSELL TERRITORIAL DISTRICTE CENTRE 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: extraordinària  

Data: 11 de desembre de 2017 

Horari: 18.35 a 19.15 h. 

Lloc: Edifici Gerència Urbanisme 4a planta 

 

 

Assistents: 

Llorenç Carrió Crespí   (president suplent) 

Edita Navarro (AAVV Calatrava) 

Amalia Santos (AVV Calatrava-Montesión- Santa Clara) 

Joaquín De Maria Arrebola (Director general de Participació Ciutadana ) 

Joan Bauzá (Tècnic de Participació Ciutadana) 

Miquel Angel Contreras Ramis (Assessor del Districte Centre) 

Francisca Marcús Alemany (secretaria delegada) 

 

 

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió: 

 

1. Informació i debat sobre els resultats del pressupostos participatius 2017 

 

Per part del Director General de Participació Ciutadana, Sr. De Maria, informa que hi ha tres 

propostes presentades als Pressuposts Participatius de l’any 2018, sent el guanyador l’Hort i 

Jardí urbà al barri de Sa Calatrava, quedant un romanent de 3.916,22€ que es pot destinar a 

una altra proposta o bé a la guanyadora.  

 

S’acorda per part dels presents que es destini a la proposta guanyadora.  

Es dóna compte de que Parcs i Jardins realitzarà l’obra civil i assessoraran en tot moment 

sobre com realitzar l’hort urbà.  S’ha pensat que el model de gestió podria tenir una vinculació 

amb Benestar Socials per ajudar a persones que ho necessiten.   

Aquest projecte estarà assessorat per les àrees municipals d’Urbanisme i Model de Ciutat, 

Infraestructura, Ecologia i Benestar Social, on participaran les entitats veïnals que han 

presentat el projecte. 

 

El Sr. Bauzà demana als presents quins inconvenients i que millorar la participació dels veïns en 

el Pressuposts Participatius de cara als vinents anys. 

 

La Sra. Navarro comenta que no veu massa positivament l’haver de votar dues vegades, sobre 

tot al haver-hi problemes tècnics informàtics. L’haver d’utilitzar el correu electrònic i la web 

municipal resulta una mica difícil per a les persones majors. 

 

El Sr. Bauzá diu que s’ha d’oferir una garantia de procés transparent i si que és veritat que ha 

estat un any difícil, però que poc a poc s’han anat resolvent els problemes. 

 

Diu la Sra. Navarro que no està realitzant una crítica, que es veu que s’han anant subsanant les 

deficiències, però que pensa que seria molt més fàcil i més participatiu amb una sola votació. 
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El Sr. Bauzá reitera que ha de ser un procés transparent i vàlid i que no es poden posar urnes 

per les votacions, així que per aquests motius s’han de cercar alternatives per garantir la 

transparència i que hi ha hagut una oferta d’ajuda a totes aquelles persones que es veuen amb 

problemes telemàtics. 

 

El Sr. De Maria diu que no es poden posar urnes perquè les propostes són d’entitats veïnals. Es 

mirarà de facilitar les coses i per això es consulten altres ciutats. 

 

Es proposa: 

 

Propostes del districte de Centre: Partida assignada 63.913,22 € 

 

Id Títol de la proposta Distric Vots Coef Vot  Pressupost Dispon 

Prop.       Ponderat  .   

         

7    Hort i jardí urbà al barri  Centre 42 1 42,000  60.000,€ 3.916,22 

de sa Calatrava    

178  Millorar les zones per a 

Vianants al centre 

 Històric   Centre 9 1 9,000  60.000€ 

 

175  Millora de la plaça del 

 Bisbe Berenguer de  

 Palou   Centre 4 1 4,000  60.000€ 

 

Com a resultat de la fase de votació final, i d'acord amb el punt 3 de les Bases, es proposa al 

Consell territorial del Districte de Centre que, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, 

s'aprovin les actuacions que s'elevaran al Ple de l’Ajuntament per a la seva incorporació al 

pressupost municipal. 

 

Es suggereix realitzar la proposta d'hort i jardi urbà al barri de Sa Calatrava, amb una dotació 

de: 

60.000,00 €. 

 

En aquest cas, queda un romanent de 3.913,22 €. 

 

Dictaminat favorablement per unanimitat al Consell Territorial del Districte Centre destinant el 

romanament a la proposta d’hort i jardí urbà al barri de Sa Calatrava. 

 

I sense més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual com a secretaria estenc aquesta 

acta  

 

El President suplent,      La secretaria  delegada 

 

 

 

Llorenç Carrió Crespí      Francisca Marcús Alemany 

 

 

 


