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ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS PRESSUPOSTOS, 2017: 

Segona reunió de treball 

 

DATA: 23 de maig de 2017 

HORA: de 18:30h a 20:00h 

LLOC: Sala de reunions 3, Ajuntament de Barcelona 

 

Persones assistents: 

 

Fitxer General d’Entitats 

Joan Vidal (Associació Músic Cultural)  

 

Registre Ciutadà 

Inma González (Persona del Registre Ciutadà) 

 

Consells Sectorials 

Miquel Aragon (Consell Municipal d’Associacions)  

 

Ajuntament de Barcelona 

Raúl Fontanet, Oficina de Management i Pressupost Executiu  

Enric Perea, Oficina de Management i Pressupost Executiu  

Iolanda Fresnillo, Cooperativa Ekona  

Andreu Parera, Secretaria Tècnica del Consell de Ciutat 

Blanca Moreno, Suport metodològic al Consell de Ciutat 

Miriam Esteve, Suport metodològic al Consell de Ciutat 
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Principals aspectes tractats: 

Síntesi de les intervencions: 

 

Blanca Moreno 

 

Dóna la benvinguda i presenta a l’Andreu Perera que és la persona referent del 

Consell de Ciutat a l’Ajuntament de Barcelona. Exposa que avui es tracta de fer el 

seguiment de pressupostos i després la Iolanda Fresnilo parlarà de les proves de 

Gràcia i l’Eixample, i per últim, es proposa debatre sobre els objectius del grup de 

treball. 

 

Andreu Parera 

 

Explica que ell és Tècnic de Democràcia Activa i Descentralització i que ara portarà la 

Secretaria Tècnica del Consell de Ciutat. Afegeix que l’altra empresa ens donarà 

suport tècnic de dinamització i de relatoria de tota la tasca que fan els grups de treball. 

 

Enric Perea 

 

Comunica que l’ajuntament cada mes pengen els tancaments mensuals, de fet, 

afegeix que l’execució pressupostària està fins el mes d’abril. Indica que potser és més 

enriquidor pel grup, que s’ho miri abans per després fer arribar les preguntes una 

setmana abans de tornar a tenir la reunió. 

 

Joan Vidal  

 

Exposa que ell ha anant fent seguiment i li agradaria saber on estan algunes dades 

perquè s’han canviat. 
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Raúl Fontanet 

 

Comunica que la informació hi és. Explica l’itinerari que s’ha de seguir per trobar les 

dades: Govern Obert, Execució del Pressupost i Informes de Bases de dades 

d’Execució del Pressupost.   

 

Joan Vidal  

 

Pregunta si surt la despesa dels Centres Cívics. 

 

Enric Perea 

 

Respon que a nivell pressupostari no hi ha despeses per centre cívic. Cada districte 

pot saber què s’ha gastat cada centre cívic, poden tenir aquesta informació si fan 

servir l’eina de la taula de centres de cost. El districte de Sant Martí, per exemple, 

també té la despesa territorialitzada per barris. Afegeix que un dels projectes d’aquest 

equip de govern és territorialitzar la despesa per barri, tant corrent com inversió. 

Informa que cada districte té una eina on està la despesa per centres de cost però que 

això no cabria aquí perquè és pressupost del districte. Afegeix que la primera fase 

seria que els districtes ho territorialitzessin per barris i la segona fase que totes les 

despeses centrals es poguessin territorialitzar com, per exemple, el tema de la neteja 

o l’enllumenat però aquest és un projecte que està sobre la taula igual que imputar el 

tema de les amortitzacions per barris. Exposa que tenen el on m’ho gasto a nivell de 

districte però que no baixa més. 

 

Inma González 

 

Explica que amb el grau de dedicació que té aquest grup no poden anar més enllà i 

que es podria repensar quina és la millor manera de dedicar en aquest temps.  

 

Blanca Moreno 

 

Pregunta sobre el tema de la perspectiva de gènere en els pressupostos municipals. 
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Enric Perea  

 

Respon que aquest any aprofundiran amb més programes i faran  la prova a Horta 

Guinardó. D’altra banda, comunica quines coses a nivell de pressupost es poden 

passar i preparar-les aquí, afegeix que una altra cosa és l’interès en un tema tant 

concret. 

 

Blanca Moreno 

 

Exposa que la idea és fins on es pot arribar en tema de concreció. 

 

Inma González 

 

Comunica que en comptes de fer seguiment es podrien aportar temes de processos 

participatius o tenir en compte alguna cosa que es pugui fer per l’any vinent. La idea 

no és duplicar una feina que ja està feta.  

 

Andreu Parera 

 

Exposa que aquest grup hauria de definir quina seria la línia que li correspondria 

seguir. 

 

Enric Parea 

 

Informa que el pressupost pot donar moltes indicacions però coses més de detall 

potser no pot donar.  

 

Inma Gonzalez 

 

Respon que hi ha sectors dins el consell de ciutat que potser els hi agradaria tenir 

unes dades abans que unes altres. Es pot compartir amb el consell, si es coneix el pla 

de treball i les prioritats de treball en la disponibilitat de les dades. 
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Blanca Moreno  

 

Emplaça el debat sobre els objectius del grup al final de la sessió i dóna la paraula a la 

Iolanda Fresnillo, de la cooperativa Ekona. 

 

Iolanda Fresnillo 

 

Explica que és de la cooperativa Ekona i que estan fent assessorament amb les 

proves pilot. Informa que ja s’han fet les proves pilot i que ells encara estan fent 

l’avaluació. Afegeix que s’està plantejant la possibilitat de fer-ho a tota la ciutat a partir 

del mes de setembre però per ara s’ha d’acabar aquesta avaluació i pensar quin 

model de pressupostos participatius es vol.  

 

Andreu Parera 

 

Explica que el dubte es troba en la temporalitat i en el com s’aplica però que 

políticament la idea es manté.  

 

Iolanda Fresnilo 

 

Exposa que hi ha la necessitat de trobar un model adaptat a la ciutat i que aquesta és 

la qüestió i que, per tant, aquest procés de preparació es bastant important.  

 

D’altra banda, exposa que les raons principals per fer aquestes proves pilot eren, per 

un costat, el compromís del govern i per l’altre, el PAM. Afegeix que es van triar 

l’Eixample i Gràcia i que des d’un primer moment van plantejar aquestes metodologies 

diferenciades. Afegeix que una de les idees és que els pressupostos participatius no 

siguin anuals sinó que siguin de mandat. Informa que a les proves pilot com no hi 

havia capítol 6 es va fer en capítol 3 de despesa corrent perquè el capítol d’inversió ja 

estava tancat.  
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Eixample 

 

Exposa que tenien 500.000 euros repartits en 5 eixos temàtics. Explica que com que la 

validació és molt complexa es fa la fase de priorització, els 50 que més vots tenien 

passaven a valoració tècnica. Informa que és la fase més necessària perquè el procés 

sigui viable, indica que se sap que la proposta amb més suports tenia 61 i que de les 

50 propostes que es van votar, 22 van passar la criba a validació tècnica i dels 18 

projectes finalistes el que més ha tingut han sigut 200 vots.  

 

Indica que ha sigut una metodologia online bàsicament tot i que un grup d’entitats una 

de les coses que demanaven era mes presencialitat. Explica que el tema de 

participació tothom està d’acord en que ha sigut baixa però que estava en les 

expectatives perquè no podies posar més diners per fer comunicació ja que eren 

proves pilot i comenta que un altre dels temes ha sigut el de la saturació tant dels 

equips com de la ciutadania.  

 

   

Gràcia 

 

Explica que tota la fase de construcció de les propostes era presencial, especifica que 

es reunien un cop a la setmana cada 5 setmanes però necessitaven mes temps per  

 

treballar els projectes. Afegeix que la participació dins les taules no va ser molta 

eminentment persones vinculades a entitats dels barris. Indica que de les sessions van 

sortir 14 propostes i que d’aquestes 14 han sortit 8 (la màxima té 168 vots). Informa 

que tenien punts de votació situats als districtes perquè la gent votés de forma online 

però que no van funcionar gaire. 

 

Andreu Parera 

 

Explica que com a punts de votació no han funcional perquè el procés de vot online 

era feixuc i hi havia certa recances per la confidencialitat però que com a punt 

d’informació si que ha funcionat.  
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Iolanda Fresnillo 

 

Exposa que a nivell de valoració en general va ser positiu però que si que va haver 

certa improvisació organitzativa sobretot en la fase final, especialment a Gràcia hi 

havia una tensió en relació a la saturació dels equips tècnics i les plantilles. 

 

Miquel Aragon 

 

Pregunta si es pot saber si les propostes venen de col·lectius o individuals i si tenen 

les dades desagregades per sexe. També si hi havia entitats que volien presentar el 

seu propi projecte. I finalment, si es pot saber el perfil de les persones que han 

participat.  

 

 

Iolanda Fresnillo 

 

Respon que aquesta informació no la tenen al Decidim. 

 

Sobre si les entitats volien presentar el seu propi projecte, només va passar en una de 

les tres taules i al final aquest projecte no va sortir dels més votats.  

 

Explica que a nivell de valoracions generals, el tema del calendari era insuficient, el 

tema de tenir l’organigrama havia de quedar una mica més clar i que cal un reglament 

dels pressupostos participatius on estiguessin plasmats els criteris. D’altra banda, 

recull que hi ha molts projectes que requereixen les dues partides, Despesa Corrent i 

d’Inversió i que el tema dels recursos humans i comunicatius i la presència al carrer es 

important (parla de Badalona i que hi va haver el superdissabte, un dia en concret on 

la gent podia votar a tot arreu).  

 

Per la llei de Protecció de dades no es pot saber.  
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Inma Gonzalez 

 

Afegeix que pots utilitzar dades agregades, si és pel benefici col·lectiu i són 

despersonalitzades. 

  

Iolanda Fresnillo 

 

Apunta que això es va fer amb recursos mínims.  

 

Blanca Moreno 

 

Dóna les gràcies a la Iolanda. Exposa que el tema en aquests moment, és que fem 

amb el seguiment pressupost, donat que era una de les voluntats del Consell de 

Ciutat.   

 

Andreu Parera 

 

Apunta que l’assistència és un element de reflexió. 

 

Inma González 

 

Indica que ara té la sensació que la idea es fer-ho més endavant quan tinguin més 

indicadors, alineat amb el pla de treball de l’àrea del ajuntament. 

 

Miquel Aragon 

 

Comunica que un grup estable no però que potser seria convenient obrir un espai al 

Consell de Ciutat per exigir que es tradueixin les demandes.  
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Andreu Parera 

 

Apunta que s’han de saber els motius per fer una reflexió interna i acabar de decidir si 

val la pena fer el seguiment, en quin sentit i amb quin objectiu perquè en aquest espai 

ha vist que hi ha diferents objectius. 

 

Joan Vidal 

 

Indica que els pressupostos es van aprovar i que caldria fer el seguiment d’aquests 

per després poder incidir en la seva confecció i no arribar al final, quan ja està tot 

decidit. 

 

Inma González 

 

Explica que s’han de conèixer primer les partides per fer la preparació de l’exercici 

pressupostari següent. Informa que tenen el PAM i la carta del que es farà els propers 

anys i que són les propostes de la part política sobre les que es pot tenir una 

incidència però en la part tècnica no. Apunta que per venir necessiten recursos i suport 

i que també s’ha de veure el nivell de participació perquè independentment dels 

objectius si no hi ha quòrum no cal.  

 

Andreu Parera  

 

Apunta que cal reflexionar en relació a aquest espai i  que aquest grup ha d’identificar 

les dificultats i si val la pena mantenir-lo o no i reconsiderar els objectius.  

 

 

S’acorda que es passarà un document sobre els objectius i el manteniment del grup de 

treball de Pressupostos per portar-ho a debat a la Permanent. 

 

 


