
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA DE CIUTAT SOBRE EL PROCÉS 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 

 
 
Data: 16 de gener de 2018 
 
Hora: 19.00 hores 
 
Lloc: Centre Cívic Barri Vell – Mercadal 
 
Assisteixen:  
 
AV Devesa – Güell 
AV Eixample 
AV Figuerola – Bonastruc  
AV Fontajau 
AV Germans Sàbat  
AV Mas Catofa 
AV Mercadal 
AV Montjuïc 
AV Pla de Palau – Sant Pau 
AV Palau Sacosta – Avellaneda – Mas Xirgu 
AV Pedreres – Fora Muralla 
AV Pont Major 
AV Sant Narcís 
AV Torre Gironella 
AV Vall de Sant Daniel 
Federació Associacions de Veïns 
Representant d’ERC-MES-AM 
Representant del PSC 
Representant de la CUP 
Representant de Ciutadans 
Vicealcalde i regidor d’Associacions, Participació, Sostenibilitat i Seguretat, Eduard Berloso 
Tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas 
 
No assisteixen: 
 
AV de la Rambla, Argenteria i Abeuradors “Les Rambles de Girona”  
AV Barri Vell 
Plataforma Campdorà té veu  
AV Can Gibert del Pla 
AV Domeny, Pla de Domeny i Taialà  
AV Font de la Pólvora  
AV Grup Sant Daniel  
AV Mas Ramada  
AV Montilivi – La Creueta  
AV Pedret 
AV Pujada a la Torrassa 
AV Sant Ponç  



 

AV Santa Eugènia de Ter  
AV Torres de Taialà  
AV Vila-Roja  
AV Vista Alegre - Carme  
Grup Municipal del PPC  
Grup Municipal D'ICV-EUiA 
 
Ordre del dia: 
 

1. Presentació del procés dels Pressupostos Participats dels Barris de l’exercici 
2018 i del calendari previst. 

 
2. Informació sobre el repartiment per a cada barri de l’aplicació pressupostària 

assignada als Pressupostos Participats, d’acord amb els criteris objectius 
establerts. 

 
3. Presentació del nou sistema per a la concessió de subvencions en el marc dels 

pressupostos participats dels barris. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
La regidora M. Àngels Planas dóna la benvinguda a la reunió de la primera Comissió 
Mixta dels Pressupostos Participats del 2018 i excusa al regidor Eduard Berloso que 
arribarà lleugerament tard per compromisos previs. Comenta que a la documentació 
que se’ls entrega hi trobaran el butlletí informatiu de l’inici del procés que s’enviarà per 
correu postal a tota la ciutadania, el calendari previst del procés dels pressupostos 
participats, una còpia de les bases reguladores del nou sistema per a la concessió de 
subvencions i informació del repartiment per a cada barri de l’aplicació pressupostària 
assignada. 
 
La regidora comenta que en la darrera reunió del Grup de Treball per a la revisió del 
Reglament dels pressupostos participats, celebrada el dia 29 de novembre de 2017, es 
va plantejar que tot allò que no s’executa dels barris durant l’any corresponent, 
s’acumula i queda com a romanent en el pressupost municipal. Això dificulta la gestió 
econòmica del pressupost municipal. Per aquest motiu, es va acordar el plantejament 
d’una altra fórmula per als pressupostos participats que consistiria en realitzar 
projectes plurianuals amb tots els diners que correspondrien als 4 anys de legislatura. 
També es va plantejar la problemàtica dels projectes de pressupostos participats que 
són de caràcter social enlloc d’inversió. Com alguns barris sempre presenten projectes 
socials, aquest any 2018 s’ha previst una partida de 200.000 € destinats al capítol IV 
per poder fer front als projectes socials. Aquest import és el càlcul aproximat dels 
diners que, en anys anteriors, s’hi ha destinat. De cares a l’any 2019 està previst 
canviar-ho, però per modificar el reglament cal l’aprovació de la Comissió Mixta. 
Algunes persones pregunten què passaria si amb la nova legislatura entra un nou 
govern i la regidora M. Àngels Planas explica que no passaria absolutament res ja que 
tots aquests canvis quedarien aprovats pel Ple.  
 
Intervé la Teresa Salvador, responsable de Participació, per dir que entre el material 
que s’ha repartit hi ha les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en el 



 

marc dels pressupostos participats dels barris, que s’han redactat des de la Secretaria 
General i que, contemplen com a requisit que només es podran presentar els projectes 
votats per la ciutadania. S’han estudiat els diferents projectes de cada any per tal que 
tots hi tinguin cabuda. Fa incís en què el projecte a subvencionar ha de ser concret i 
ben definit. Es reparteixen les bases reguladores per a què les associacions de veïns 
comencin a consultar-les i puguin aclarir qualsevol dubte amb el servei de Participació. 
També s’ha entregat una proposta del butlletí que arribarà a domicili a tota la 
ciutadania i la proposta de dates per les assemblees. Si algú hi troba algun problema o 
errada, cal que ho comuniqui al servei de Participació el més aviat possible perquè 
s’ha d’encarregar la impressió del díptic, cosa que requereix uns dies de termini 
d’entrega. 
 
La Teresa Salvador també explica que el repartiment assignat als barris no ha canviat 
respecte l’any passat perquè s’han utilitzat els mateixos criteris. Es volia aprofitar un 
estudi de l’atur que ha realitzat el Servei Municipal d’Ocupació però malauradament no 
ha estat possible perquè encara no tenen totes les dades, i per aquest motiu s’ha de 
calcular igual que l’any passat amb les dades del novembre del 2017.  
 
En el butlletí es publiquen les quantitats assignades als barris, però no els romanents 
d’altres anys. Aquests imports es comunicaran en les primeres assemblees. 
 
Finalment, la responsable de Participació recorda als assistents que com a màxim en 
un parell de dies haurien de fer saber al servei de Participació si cal modificar alguna 
cosa del butlletí informatiu per tal de donar-lo a conèixer a la ciutadania. 
 
El regidor Eduard Berloso proposa obrir un torn de propostes i suggeriments per 
intentar millorar la participació. 
 
Intervé l’AV de Sant Narcís per dir que 15 dies de termini per a què la ciutadania 
presenti propostes a través del web és molt poc i que segurament farà que tornin a 
sortir les mateixes propostes d’altres anys. A més, encara tenen pendents d’executar 
projectes del 2016 i del 2017 i és probable que la ciutadania es desanimi i no faci 
aportacions. La regidora M. Àngels Planas comenta que les associacions de veïns 
més o menys ja tenen una idea dels projectes que es plantegen presentar. L’AV de 
Sant Narcís insisteix en què si es vol aconseguir més participació ciutadana, aquest 
termini del 29 de gener a l’11 de febrer és molt poc temps. Comenta que la ciutadania 
està molt desanimada perquè hi ha propostes que sempre queden fora, ja sigui perquè 
ningú les vota o perquè les associacions de veïns desestimen les propostes individuals 
dels ciutadans. L’AV de Sant Narcís creu que si fa un llistat dels projectes que fan falta 
al barri, ja el tenen dels 5 anys anteriors. No cal que cada any s’hagi d’anar a votar. 
Proposa que es doni més temps i que es faci algun canvi per a què la ciutadania vegi 
que els pressupostos participats tenen vida. 
 
La regidora M. Àngels Planas contesta que precisament aquest és un dels motius que 
ha explicat a l’inici de la reunió, i que el propi govern va fer la proposta de modificar els 
pressupostos participats per a què es convertissin en plurianuals. La regidora comenta 
que si ara, en el procés del 2018, s’allargués el termini de presentar propostes per part 
de la ciutadania, es retardaria tot el procés i les votacions s’haurien de realitzar durant 
el setembre enlloc del juny. 



 

 
L’AV de l’Eixample opina que cal buscar un sistema per a què la gent es motivi a 
participar més. Tot seguit s’obre un debat sobre aquest tema. 
 
La regidora M. Àngels Planas conclou el debat i proposa cenyir-se al calendari actual i 
guardar els canvis del reglament per l’any vinent. 
 
La regidora Sílvia Paneque comenta que per elaborar els projectes de caire social 
aniria bé tenir l’ajuda de professionals. També fa esment que seria bo que fossin 
projectes més globals, ja que s’ha creat una competència que ha portat a 
enfrontaments entre diferents barris. 
 
El regidor Martí Terés opina que quan no hi ha competitivitat baixa la participació. Per 
tant, creu que ja va bé que n’hi hagi una mica, però fins a cert punt ja que sinó també 
pot ser perillós. 
 
L’AV de Figuerola – Bonastruc opina que cada barri té les seves particularitats, i que al 
seu ja fa uns anys que apliquen la possibilitat d’acumular els diners d’un any per l’altre. 
Allò que funciona més per augmentar la participació és incitar a la ciutadania. 
 
El regidor Lluc Salellas comenta que la gent no sap si un projecte o una obra que es 
faci a la ciutat és de pressupostos participats o no. La ciutadania ha d’entendre la 
utilitat i diferenciació entre els pressupostos participats i els serveis ordinaris de 
l’ajuntament, i acaba dient que es necessita un període més llarg a l’hora de definir els 
projectes. El regidor opina que la competència no fa barri i que fa anys que 
s’arrosseguen els mateixos problemes. La ciutadania ha de poder decidir, no només al 
voltant de projectes de barri, sinó també de tota la ciutat. Si fos així, hi hauria més 
participació.  
 
S’obre un torn de debat sobre els projectes que s’estan executant i els pendents 
d’executar d’anys anteriors. 
 
El regidor Eduard Berloso proposa redactar un document de la relació de projectes 
executats i pendents d’executar amb la indicació de l’any a què corresponen, i 
adjuntar-lo com a annex al butlletí informatiu de l’inici del procés. 
 
L’AV de Palau – Avellaneda – Mas Xirgo diu que cada any es perd mig any amb les 
assemblees i les valoracions i que en l’altre mig any els serveis tècnics no tenen prou 
temps per executar-los. L’associació de veïns opina que s’ha modificar de tal manera 
que els tècnics estiguin al servei de les associacions de veïns i no al revés, ja que 
sovint s’han trobat que l’associació de veïns demana un projecte i posteriorment els 
tècnics interpreten una altra cosa ben diferent. 
 
El regidor Eduard Berloso aclareix que una vegada s’han votat les propostes i abans 
de redactar el projecte definitiu, els tècnics haurien d’anar in situ a valorar-ho. Però en 
defensa dels tècnics cal dir que també defineixen el projecte en funció de la quantitat 
de pressupost de què disposen.  
 



 

S’obre un torn d’intervencions i debat d’aquest tema. El regidor Eduard Berloso acaba 
el debat dient que el problema més gran consisteix en què el 90% de la ciutadania no 
sap que existeixen els pressupostos participats i que cal trobar una solució. 
 
L’AV de la Devesa-Güell opina que per fer més difusió s’hauria de buscar una manera 
per a què les associacions de veïns tinguessin més capacitat d’engrescar als veïns i 
veïnes del seu barri, per exemple amb una xocolatada popular durant la qual explicar 
el procés dels pressupostos participats. 
 
La tècnica de Participació comenta que gràcies a una enquesta que es va realitzar fa 
uns anys, es va saber que la majoria de la ciutadania s’havia assabentat del procés 
dels pressupostos participats per les banderoles. Si la ciutat no es vesteix de cap 
manera per donar la benvinguda als pressupostos participats, molta gent no se 
n’assabenta. Les banderoles no representen una despesa molt elevada, i a més, la 
Diputació de Girona dóna una subvenció per un import de 2.000 € que permetria 
adquirir-les. 
 
L’AV de Montjuïc demana que aquest any no passi com el passat, quan no varen 
poder assistir a la última reunió de la Comissió Mixta, fet que va motivar algun 
problema en la interpretació dels projectes presentats. La Teresa Salvador contesta 
que ja s’enviarà tota la documentació per correu electrònic per a què les persones que 
no puguin assistir a les reunions també estiguin assabentades.  
 
L’AV de Montjuïc proposa potenciar la difusió mitjançant les xarxes socials, que és un 
mitjà que avui dia la majoria de persones segueixen. Començar el procés durant els 
mesos de setembre o octubre presentant propostes li semblaria una bona idea. 
 
La regidora Sílvia Paneque pregunta si es coneix quina franja d’edat participa més a 
les votacions. La Teresa Salvador contesta que la participació més alta és la de 
persones adultes d’entre els 40 i els 60 anys. La participació més baixa és la del 
jovent. La regidora Sílvia Paneque proposa que potser convindria fer més difusió en 
l’àmbit universitari. 
 
El regidor Eduard Berloso comenta que molts altres ajuntaments estan per sota de la 
participació de l’Ajuntament de Girona. 
 
L’AV de les Pedreres-Fora Muralla afirma que està d’acord en allargar el termini de 
presentar propostes i veu positiu que es facin projectes més engrescadors que afectin 
dos o tres exercicis. 
 
L’AV de Vista Alegre – Carme comenta que els projectes petits són poc estimulants. 
Els projectes grans provoquen més interès en la ciutadania i posa l’exemple de 
l’ascensor públic del seu barri, que per executar un únic projecte es varen reunir els 
diners dels pressupostos participats de dos barris. Té la impressió que l’ajuntament 
està desbordat, sobretot el servei d’Urbanisme, motiu que explicaria per què l’execució 
de les obres és tan lenta. 
 
L’AV del Mercadal opina que caldria fer un estudi sobre com motivar a la ciutadania 
per a què s’impliqués més. Les execucions dels projectes haurien de ser més 



 

dinàmiques. Si la ciutadania veiés que s’executen els projectes poc temps després 
d’haver-los votat, es motivaria més. Un dels temes a tractar per la Comissió Mixta 
hauria de ser com fomentar els pressupostos participats. 
 
L’AV de Torre Gironella comenta que l’any passat ningú del barri va rebre el butlletí a 
casa i demana que enguany es controli per a què no es repeteixi. Està d’acord en fer 
més difusió per les xarxes socials com ha comentat l’AV de Montjuïc, però opina que 
també es podria fer bona difusió mitjançant els grups de Whatsapp o de Telegram. 
Creu que l’Ajuntament de Girona s’hauria d’adaptar encara més a les noves 
tecnologies i  posa l’exemple d’un model que segueix la Generalitat. 
 
L’AV de Pla de Palau – Sant Pau comunica que ja fa difusió dels pressupostos 
participats mitjançant vídeos, cartells, bustiades, etc. Tothom del barri sap què s’hi fa a 
través de l’associació de veïns. 
 
El regidor Eduard Berloso felicita l’AV de Pla de Palau – Sant Pau per la seva 
implicació en la difusió dels pressupostos participats. El regidor explica que la idea 
dels pressupostos participats va sorgir perquè la ciutat de Girona havia crescut i 
aquest creixement havia fet perdre identitat als barris. Per aquest motiu, es va decidir 
fer una aportació econòmica municipal a cada barri, per a recuperar motius d’identitat 
pròpia. Ara tot ha canviat i els barris demanen més projectes socials o pressupostos 
participats plurianuals, tal i com s’ha explicat a l’inici de la reunió. 
 
La Teresa Salvador comenta que s’ha pres nota dels suggeriments i des del servei de 
Participació s’enviarà a les associacions de veïns un llistat per a què els seleccionin 
per ordre de preferència. 
 
El regidor Eduard Berloso aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta. 
 


