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Participació Ciutadana
INFORME
Assumpte: Costos Consulta Can Sanpere
Antecedents
El 15 d’octubre de 2014 el Ple acordà la realització d’una consulta popular sobre
l’expropiació, per part de l’Ajuntament, dels terrenys de l’antiga fàbrica de Can Sanpere.
Per tal de dur a terme la consulta ha calgut una infraestructura humana i tècnica
important. En aquest sentit, es creà un grup de treball format per treballadors de
diverses àrees de l’Ajuntament, que es reunia, habitualment, un cop per setmana.
S’elaborà un calendari d’actuació que inclou tots els passos a seguir (material,
contractacions, dissenys, informes, etc.).
Les votacions de la consulta van ser del 12 al 20 de desembre (tant presencialment com
per internet), aquest mateix dia es fa l’Escrutini i es donen els resultats.
Despeses de la consulta
Per dur a terme tot el procés de la consulta es van demanar dues subvencions: una del
catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, dins de l’àmbit de projectes de
participació ciutadana i l’altra, extraordinària, sol·licitada exclusivament per a la consulta,
també a la Diputació de Barcelona.
En el quadrant inferior es desglossen les despeses i els ingressos dels costos de la
consulta de Can Sanpere.

DESPESES CONSULTA CAN SANPERE
Vot electrònic
Disseny i composició material gràfic
Impremta i ensobrat
Distribució sobres i fulletons
Conferència
Informe valoració expropiació
Atencions protocol·làries dia de l'escrutini
Primília Serveis (Despeses gestió)
TOTAL

21.598,50
3.487,74
8.491,54
6.773,85
459,80
847,00
372,96
1.260,94
43.292,32

INGRESSOS EXTRAORDINARIS
Subvenció Catàleg serveis Diputació
Subvenció extraordinària Diputació
TOTAL INGRESSOS EXTERNS

18.292,32
25.000,00
43.292,32
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La Consulta popular de Can Sanpere no ha suposat cap despesa extraordinària per
l’Ajuntament, llevat de la dedicació del personal tècnic i directiu, ja que tot s’ha cobert
amb subvencions externes.
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