ACTA DE LA REUNIÓ DELS CONSELLS DE DISTRICTE (19 DE JULIOL DEL 2016)
El passat dia 19 de juliol del 2016, a les 18.30 hores, va tenir lloc la reunió conjunta dels tres
Consells de Districte, a la sala de reunions del Casal de Barri Montserratina.
L’ordre del dia i els acords que es van prendre es detallen a continuació.
ORDRE DEL DIA:
1. Procés de participació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019
La tinenta d’alcalde, Sra. Gisela Navarro, va obrir la sessió informant dels resultats del
procés de participació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019, que s’ha
realitzat entre el 18 d’abril i el 31 de maig. Va comentar els aspectes referents a les
aportacions fetes segons classificació per perfils de les persones que hi han participat, i
les prioritats establertes per cadascun. Així mateix, les aportacions fetes per la
ciutadania segons les temàtiques.
S’annexa a l’acta el document Power Point que es va projectar a tal efecte.
2. Pressupost participatiu
El regidor de Seguretat Ciutadana i del Districte II informa del procés que s’està
dissenyant per desenvolupar un procés de participació en el pressupost del proper any
2017. Se n’assignarà una partida dins el pressupost a tal fi, destinada a les propostes
que surtin del procés de participació. Els recursos i les actuacions que es destinaran
estaran distribuïdes i equilibrades per districtes i valorades econòmicament, per
assegurar que siguin viables.
Quan el procés estigui més elaborat i estructurat es portarà als Consells de Districte, ja
que la base del procés seran els districtes.
3. Representació a les comissions de:
 Polígon Centre
 Síndic de Greuges
La regidora del Districte I, Sra. Rosa Cañisá, explica que:
COMISSIÓ DEL POLÍGON CENTRE
El dia 7 de juny es va constituir la Comissió de Seguiment del Polígon Centre, en compliment
dels acords de la moció que es va aprovar al Ple del mes de maig.
En aquesta reunió es va acordar que, per agilitzar els treballs, es constituirien tres meses de
treball temàtiques: Vileta, Urbanisme i activitat econòmica, i Mobilitat i Sostenibilitat.
La comissió està composta per 37 persones i aquestes meses de treball estan formades per
membres de la comissió, però també poden formar-hi part altres persones.

Hi ha hagut dues reunions de la Comissió de Seguiment i una mitjana d’entre cinc i vuit
reunions de cada una de les tres meses de treball, que presentaran el resultat de la seva tasca
a la reunió de la comissió del proper 26 de juliol.
La previsió que hi ha de finalització dels treballs d’aquesta comissió és el proper mes de
setembre.
Hi havia certa urgència/pressa en constituir la comissió, i no estava prevista cap reunió dels
districtes, així que els regidors, cadascun al seu districte, i mitjançant sorteig amb la base de
dades dels consellers/eres, van fer personalment la proposta i van acceptar la representació en
aquesta comissió:
Districte I: Isabel Moñino
Districte II: Sergio Garrote
Districte III : Manuel Barba

COMISSIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES
El síndic actual, Sr. Mazón, manifesta que no vol finalitzar el seu mandat.
El síndic/ca de greuges és elegit pel ple, a proposta de l’alcalde, prèvia consulta amb els grups
municipals.
Amb motiu d’això, s’ha obert un procés, per tal que, durant el mes de juliol, es facin les
propostes dels possibles aspirants, per part dels grups municipals.
A continuació l’alcalde farà les propostes que enviarà a una comissió formada per:
Tres membres de l’equip de govern
Un membre de l’oposició
Jutgessa de pau
Un representant de les associacions de veïns
Un representant de la ciutadania escollit pels Consells de Districte
La comissió les valorarà i retornarà les propostes a l’alcalde, que farà la proposta definitiva al
Ple Municipal per a la seva elecció.
Amb aquests criteris s’han de triar (a la reunió) dues persones, que representin als Consells de
Districte:
Un representant d’entitats
Un representant dels ciutadans/nes.

Es demanen voluntaris/àries per formar part d’aquesta comissió, resultant el Sr. Sergio Garrote
Muñoz, conseller del Districte II, com a representant de la ciutadania, i el Sr. Vicenç Andreu
Torrecillas, representant de l’Associació de Veïns Hispanitat al Districte III, com a representat
de les entitats.

Sense més assumptes per tractar es va aixecar la reunió a les 19.45 hores.

