Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou,
Certifico:
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 21 de juny de 2018,
aprovà, per majoria absoluta, 11 vots a favor (PDeCAT-UNIÓ, CUP-PA, ICV-EUiA-E i
PSC-CP) i 10 vots d’abstenció (ERC-AM-MES, C’s i PP), la moció següent:

“Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per uns pressupostos
participatius i actuacions als barris
El Ple de l’Ajuntament del Masnou, celebrat el 21 de juliol de 2016, va aprovar el Pla de
Participació Ciutadana 2016-2019. Un pla que té, com a objectiu general “millorar la
implicació dels veïns i veïnes del Masnou en els afers públics de la vila” i que, entre les
seves fites esmenta la de “Millorar la qualitat dels processos participatius que es duen a
terme, per tal d’arribar a més persones i que la ciutadania pugui fer sentir la seva opinió
de manera més efectiva.”
El Pla, a la seva pàgina 7 i en referència al Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, recull
textualment el següent:
“...Finalment, també han estat valorades altres actuacions que no es van arribar a
programar en el període 2012-2015 i que havien estat proposades als tallers de
participació, però que l’Equip de Govern no va arribar a programar, de manera que
s’incorporarien al nou pla les actuacions 1, 6 i 8:
1. Crear el síndic o síndica de greuges local.
2....
8. Fer pressupostos participatius.
Així mateix, l’esmentat Pla planteja els 8 reptes que el govern ha d’afrontar en relació a la
participació ciutadana, un dels quals és el número 7.- “Dur a terme processos
participatius de qualitat”, i una de les actuacions compromeses per fer front a aquest
repte és la número 43.- Fer pressupostos participatius: “Afavorir el debat públic sobre
el pressupost municipal mitjançant la difusió de documentació entenedora i transparent a
la ciutadania i la convocatòria d’audiències públiques de seguiment per a la recollida
d’aportacions a integrar en el procés de presa de decisions”
ICV-EUiA valora positivament les actuacions realitzades pel govern en aplicació del Pla
de Participació Ciutadana però, quan entrem en el darrer any de mandat, creiem que cal
donar un pas més per tal de millorar el contingut de la participació ciutadana en un punt
tant important com és el de l’elaboració dels Pressupostos Municipals.
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Des de fa uns anys els pressupostos del Masnou es tanquen amb uns superàvits
importants que han permès la reducció del deute municipal i, a més, han fet possible que
des de l’any 2015 s’hagin dut a terme actuacions importants de millora d’equipaments,
espais públics i carrers del municipi que han anat a càrrec dels corresponents
pressupostos d’inversions.
A pocs mesos de l’elaboració del projecte del Pressupost Municipal per a l’any 2019 el
nostre grup considera que ens trobem davant la darrera oportunitat per tal de donar la
veu a la ciutadania a l’hora de concretar algunes de les actuacions a realitzar.
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ICV-EUIA és partidari de que una part important de les actuacions a realitzar al Masnou
en el marc del pressupost d’inversions siguin acordades a partir de les propostes dels
veïns i veïnes dels diferents barris del nostre poble. Nosaltres creiem que els qui millor
coneixen els dèficits i/o les mancances dels nostres barris són les persones que hi viuen
i, per això, apostem perquè tinguin veu i vot a l’hora de concretar algunes de les
actuacions dirigides a atendre aquestes necessitats.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa que
l’Ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer.- Destinar, a actuacions a realitzar l’any 2019 I acordades en el marc d’uns
pressupostos participatius, un import no inferior al 50% dels diners que es prevegi
destinar a inversions l’any 2019.
Segon. Posar en marxa, als diferents barris del Masnou, processos participatius per tal
d’analitzar els dèficits i/o mancances que pateixen en el marc de les inversions i per
prioritzar les actuacions a afrontar en el marc del pressupost de 2019.
Tercer.- Elaborar, a partir dels acords adoptats en aquestes processos participatius, la
proposta d’inversions a incloure al pressupost municipal de 2019.
Quart.- Encarregar, als serveis tècnics municipals, un informe en el qual es determini
l’import aproximat del cost de cadascuna de les actuacions que hagin estat proposades
als diferents barris del Masnou, per tal de poder analitzar la viabilitat de poder-les
incorporar als pressupostos municipals dels propers anys.
Cinquè.- Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de
l’Ajuntament.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de manera
que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
El Masnou
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
28/06/2018
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Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
27/06/2018
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