Ajuntament de Mataró

PREGUNTA PER SER CONTESTADA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CiU SOBRE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PRESSUPOST
I PLA D’ACCIÓ 2018
Segons el calendari anunciat pel Pressupostos Participatius, a partir de les propostes realitzades per la
ciutadania i els Consells Municipals de participació, i una vegada feta la valoració tècnica i prioritzades pel
Consell de Ciutat, els ciutadans empadronats a Mataró havien d’escollir un total de 12 propostes
mitjançant el vot directe. Amb aquest procés, la ciutadania havia de decidir quines s’incorporarien com a
accions a realitzar en el proper pressupost municipal. Inicialment estava previst que això tingués lloc entre
el dilluns 27 de novembre i el 14 de desembre. Però només tres dies abans de l’inici d’aquest període
rebem un missatge on se’ns informa que la fase de votació es posposa fins al febrer de 2018 a causa de
la coincidència amb la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el 21 de
desembre. Tot i que estem parlant d’un procés que va néixer amb voluntat de continuïtat i repetir-se
anualment, podríem acceptar aquesta causa si es tractés d’unes Eleccions Municipals, però no trobem
res que justifiqui que la celebració d’unes Eleccions al Parlament de Catalunya representin un
inconvenient per seguir treballant en el Pressupost municipal.
El 2017, si bé es van introduir alguns canvis i es va presentar un Pla d’Acció format pel PAM i la Cartera
de Serveis, es va mantenir el debat als Consells i altres òrgans de participació ciutadana. No obstant,
enguany no s’ha portat a terme el debat per a la redacció del Pla de Mandat 2018, malgrat el Servei de
Participació Ciutadana fa mesos va fer els primers contactes amb vistes a fer-ho.
És per tot això, que el Grup Municipal de CiU formula les següents PREGUNTES per ser contestades
per escrit:
1. Quin és el nou calendari global, des de la presentació de propostes per part de la ciutadania fins
la comunicació de les propostes escollides, del procés dels “Pressupostos Participatius 2018”?
2. Per quina raó no s’ha convocat el Consell de Ciutat perquèprioritzi les propostes que hagin
superat la valoració tècnica, tal com estava previst?
3. Existeix un informe jurídic que conclogui que el procés no pot continuar a causa de la
convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya? En cas afirmatiu, preguem se’ns faci arribar
còpia, en cas negatiu, qui ha prés aquesta decisió i com es justifica?
4. Atès que ja no existeix temps material per realitzar-lo, tot i que el calendari de renovació de
consells estava pensat per fer-ho possible, per quina raó no ha existit cap procés, ni tan sols
informatiu, sobre el Pla d’Acció 2018? S’ha explicat en algun lloc?
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