
 
ACTA: REUNIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS AMB LA COMISSIÓ 
MIXTA DE CIUTAT -  11/02/2014 
 
Data: 11 de febrer de 2014 
Horari: de 20.00 h a 22.45 h 
Lloc: Centre Cívic Barri Vell - Mercadal 
 
Hi assisteixen:  
AV Campdorà, AV Sant Ponç, AV Barri Vell-Sant Domènec, AV Montjuïc, AV 
Mercadal, AV Fontajau, AV Domeny-Taialà, AV Carme-Vista Alegre, AV Palau-
sacosta, AV Montilivi, AV Sant Pau, AV Vall de Sant Daniel, AV de Pont Major, 
Federació d’Associacions de Veïns, AV de Figuerola-Bonastruc, AV de Pedreres-Fora 
Muralla, AV Santa Eugènia-Can Gibert, AV Eixample, AV Pedret, representant Mesa 
d’Entitats, representant d’ERC, regidora d’ICV, regidor CUP, regidora d’Hisenda, 
regidor de Participació Ciutadana i personal municipal. 
 
Resum de la reunió 
Es comença la reunió amb un minut de silenci en memòria de la regidora Cuca 
Mascort i el pare de la Teresa Salvador, a petició de l’AV Domeny. 
 
La regidora Planas presenta la reunió i explica que l’objectiu es plantejar millores per 
als Pressupostos Participats del 2014, algunes de les quals poden significar canvis al 
Reglament dels Pressupostos Participats i d’altres només requereixen l’acord de la 
Comissió Mixta. 
La regidora comença amb els projectes plurianuals, que plantegen molts problemes, i 
es proposa que no s’acceptin a no ser que siguin projectes que per fases tinguin un 
inici i un final anual i que no suposin cap perill. 
La regidora explica també que aquest any es poden presentar projectes d’inversions i 
projectes socials, però cal tenir en compte no presentar propostes de caire social que 
puguin interferir en projectes municipals ja en marxa. 
En relació a la comunicació dels Pressupostos, la regidora proposa crear una 
Comissió Mixta de Treball, formada per representants de les associacions de veïns i 
tècnics municipals de Comunicació. 
Així mateix, la regidora també proposa fer un esforç per ampliar la participació de la 
ciutadania a les Assemblees de Barri, per exemple amb l’opció que els veïns 
poguessin fer propostes 15 dies abans de les assemblees a través de formularis-web. 
Es proposa la convocatòria de noves assemblees de barri per explicar el retorn de la 
valoració tècnica i econòmica i acabar de concretar els detalls dels projectes que 
aniran a consulta. 
La regidora informa que a proposta de la CUP, es proposa canviar el criteri de la taxa 
de l’atur per un altre criteri social. 
Ja que amb un sol dia moltes persones no es van assabentar de la consulta, es 
proposa ampliar la consulta a tres dies, per a que tothom tingui temps i opcions d’anar 
a votar, i d’aquesta manera augmentar la participació. 
Sobre l’opció de la votació online, la regidora explica que el cost és molt elevat i que 
els serveis tècnics municipals no podrien garantir-ne la seguretat, així que de moment, 
per aquest any, no és viable. 
 
L’associació de Figuerola proposa com a solució pels projectes plurianuals, que 
s’executin en el darrer any, un cop ja estigui acumulada tota la quantitat necessària per 
a dur-la a terme. 
 



L’associació de Santa Eugènia proposa que la primera fase es fes amb els diners dels 
pressupostos participats i que l’ajuntament es comprometés a assumir la resta amb 
pressupostos ordinaris. 
 
L’associació de veïns de Domeny comenta que els tècnics haurien d’assegurar en la 
seva valoració si és viable fer-ho per fases, sense perill. A més, aprofita per dir que no 
s’ha fet res del seu projecte. 
 
El regidor Berloso reconeix que hi ha alguns projectes que encara s’han de començar, 
però es compromet a informar sobre un calendari d’execució abans que s’acabi el 
mes. 
 
Les associacions de veïns del Mercadal i de Campdorà també es queixen de la no 
iniciació dels seus projectes i que han de donar la cara davant els veïns. 
 
La Mesa d’Entitats comenta que el millor incentiu per a què la gent vagi a votar és que 
es desencallin els projectes. 
 
Associacions i regidors debaten sobre els projectes plurianuals i la necessitat que els 
tècnics assegurin la viabilitat de fer-los per fases amb total seguretat. 
 
L’associació de Domeny afirma que en el seu cas particular els tècnics l’haurien 
d’haver valorat negativament, si no era viable fer-ho per fases en dos anys assegurant-
ne la seguretat. 
 
L’associació de veïns del Pont Major reforça la idea de l’associació de Figuerola 
d’executar-ho un cop acumulat el pressupost total, amb la  última partida necessària. 
Pel que fa al fet que les associacions queden compromeses davant els veïns en no 
veure resultats, una possibilitat per evitar-ho seria col·locar cartells informatius 
destacant que en aquell punt hi ha previst fer determinat projecte que depèn dels 
Pressupostos Participats. 
 
La regidora Planas explica que de totes maneres, administrativament no ha passat tant 
de temps. Als tècnics municipals se’ls va acumular la feina, ja que entre les mateixes 
persones havien de dur a terme de cop els projectes ordinaris més tots els projectes 
dels Pressupostos Participats. A més, els terminis per a la contractació són llargs. 
 
La representant del grup municipal d’Iniciativa comenta que si l’ajuntament es 
compromet a tirar endavant amb els Pressupostos Participats, hauria de tenir prou 
recursos per a poder-ho fer. Abans de la propera votació, és indispensable donar 
informació a la ciutadania sobre l’execució dels projectes del 2013. Demana el 
calendari del nou any. 
 
L’associació de Santa Eugènia opina que l’ajuntament hauria de prendre nota de totes 
les necessitats que manifesten els barris en el marc dels Pressupostos Participats i 
dur-les a terme amb pressupostos ordinaris quan fos possible. 
 
La regidora Planas aclareix que això ja s’està fent, sobretot en projectes més petits 
que poden dur a terme les mateixes brigades municipals. 
 
La representant de la CUP comenta que s’hauria de posar sobre la taula la 
transparència i la regidora Planas informa que les actes de totes les reunions i de les 
assemblees estan penjades a la pàgina web. 
 
 



L’associació de Pedret insisteix en el tema de la comunicació als veïns i la regidora 
Planas torna a explicar la creació de la Comissió per dissenyar un Pla de Comunicació 
amb l’objectiu d’augmentar la participació. L’associació de Campdorà explica que van 
tenir la participació més alta perquè van anar porta a porta, però això no és viable a la 
majoria dels barris. 
 
Tot seguit, l’associació de veïns de la Vall de Sant Daniel demana un memoràndum de 
tots els projectes, amb tota l’evolució i les despeses, ja que els veïns reclamen saber 
com s’han distribuït els diners. La regidora Planas diu que no hi ha cap inconvenient a 
fer-ho. 
 
L’associació de veïns de Sant Pau opina que a causa de la dificultat dels projectes 
urbanístics, per la plurianualitat, perquè sobrepassa el pressupost anual assignat, el 
millor seria destinar-los a projectes socials com han fet ells. Creu que per l’objectiu pel 
qual realment han de lluitar és per aconseguir garantir els pressupostos participats per 
tots els anys. 
 
El regidor Berloso fa un recordatori dels tipus de projecte que ja l’any passat es va 
comentar que eren els més adequats per a les característiques dels Pressupostos 
Participats. L’ajuntament es proveirà del personal necessari per a que els projectes 
escollits en el marc dels Pressupostos Participats tinguin resposta en el mateix any en 
curs.  
 
L’associació de Santa Eugènia fa una autocrítica de les pròpies associacions respecte 
a la incapacitat de convocar més veïns. És per manca de pràctica democràtica. Cada 
associació i cada barri hauria de fer una reflexió interna i entre tots caldria pensar 
eines i estratègies per aconseguir més participació. 
 
La representant de la CUP afegeix que més enllà del màrqueting, s’hauria de pensar 
com incorporar al debat a totes les entitats en general, les esportives, les associacions 
de comerciants, de joves, etc... 
 
Els regidors expliquen que ja estan incorporades a les Assemblees de Barri i que 
l’objectiu de la Comissió Mixta de Ciutat és treballar sobre el Reglament. A més, 
recorden la nova proposta de convidar tota la ciutadania a fer propostes individualment 
15 dies abans de les Assemblees de Barri. 
 
El regidor Jordi Navarro explica que té la sensació que està vivint un moment històric 
perquè és la primera experiència d’aquest tipus a Girona i es percep frustració per la 
baixa participació. És un experiment, és un aprenentatge i no s’ha de permetre que un 
llindar baix de participació es consideri normalitat. S’ha de posar com a repte un llindar 
molt més alt i definir estratègies per aconseguir-ho. Potser falten mitjans i eines, 
s’hauria d’incorporar gent nova i noves entitats, les AMPES, el moviment associatiu 
juvenil,... La CUP creu que la Comissió Mixta hauria de ser més permeable, però si 
l’ajuntament no ho vol, potser s’hauria de facilitar més a les assemblees. 
 
L’associació de veïns de Pedret considera que un dels secrets per aconseguir-ho seria 
potenciar les associacions. Demana a l’ajuntament molta ajuda per a que les  
associacions de veïns puguin convocar molta gent a les assemblees. 
 
L’associació de Santa Eugènia opina que les propostes per part de la ciutadania no 
s’haurien de comunicar a l’ajuntament, sinó al seu entorn més proper, a les seves 
associacions de veïns. Així mateix explica la seva experiència d’organitzar assemblees 
mensuals amb totes les entitats del barri, perquè això ja crea una dinàmica i  facilita la 
participació. 



 
La regidora d’Iniciativa explica que els resultats animen a la participació. D’altra banda, 
opina que s’haurien de pensar estratègies ubicades en llocs visibles, que caldria 
utilitzar les places com a espais de participació. 
 
La Mesa d’Entitats dubta de la mecànica de l’Assemblea de Barri, ja que el considera 
un espai participatiu amb dinàmica representativa. 
 
L’associació de Sant Pau no està d’acord amb què els veïns puguin dirigir les seves 
propostes a l’ajuntament, perquè creuen que només buscarien resoldre temes 
d’interès particular. 
 
La Mesa d’Entitats pregunta si es podrien presentar tots els projectes de caire social i 
la regidora Planas explica el motiu pel qual això no és possible. No hi hauria prou 
pressupost d’estalvi del capítol 2 per passar al capítol 6 d’inversions i assumir així tots 
els projectes de tipus social. 
 
El representant d’ERC opina que les associacions de veïns no han de tenir por que els 
ciutadans presentin individualment les seves propostes. És una via més per motivar-
los a participar també a la consulta. 
 
L’associació de Pedret i l’associació de Domeny creuen que enlloc de convidar la 
ciutadania a fer les seves propostes individualment, se’ls hauria de reconduir a les 
associacions de veïns. Les associacions haurien de ser les úniques interlocutores 
entre els veïns i l’ajuntament en tots els àmbits. Tots els veïns estan convidats a 
participar a les Assemblees de Barri. 
 
L’associació de Figuerola, en la mateixa línia d’ERC, insisteix en el fet que no ha de 
significar cap problema obrir un nou canal per a què la ciutadania participi. Pot ser que 
els veïns no es vulguin associar amb la seva associació de veïns. Són qüestions 
independents. 
 
Per la seva banda, Iniciativa també creu que la participació s’hauria de redreçar cap a 
les associacions de veïns. 
 
La regidora Planas conclou llavors que, per tant, en conclusió el millor seria obrir les 
dues vies: poder enviar propostes directament a l’ajuntament a través d’un formulari 
web i poder fer arribar les propostes directament a l’associació de veïns que li 
correspongui. El regidor Berloso remarca que l’ajuntament fa de “carter” i que només 
ofereix un canal informàtic per vehicular les propostes individuals. 
 
El representant d’ERC creu que les associacions ho han de veure com un avantatge, 
ja que podran veure les propostes dels veïns abans de la celebració de l’assemblea.  
Les assemblees estan obertes als veïns i veïnes però realment només tenen vot les 
entitats.  
 
La Comissió Mixta vota a favor d’aquesta nova mecànica de participació, amb 23 vots 
a favor, cap en contra i 6 abstencions. 
 
Per majoria també es vota a favor de crear la Comissió de Treball per dissenyar el Pla 
de Comunicació. Com a voluntaris per a formar-ne part es presenta la Federació, el 
president de l’associació de Palau-sacosta, el president de l’associació de Pedret, i la 
presidenta de l’associació del Barri Vell-Sant Domènec. 
 



Pel que fa a la tipologia de les propostes, l’associació de Barri Vell-Sant Domènec 
pregunta si es pot presentar com a proposta finançar algun estudi. I la regidora 
confirma que sí, i que a més formaria part del capítol d’inversions. 
 
Pel que fa a substituir el criteri de la taxa d’atur per un altre criteri social, el regidor de 
la CUP, Jordi Navarro, insisteix a buscar algun organisme que pugui facilitar les dades 
actualitzades. La Teresa Salvador explica que es disposen de dades d’àmbit 
provincial, i que a partir d’aquestes es fa una estimació d’àmbit municipal. Si llavors es 
fes una altra estimació per barris, ja no seria gens representativa. 
 
El representant d’ERC proposa que s’utilitzin els casos atesos per Serveis Socials a 
cada barri. El regidor Berloso informa que es podria donar una número total però no 
donar cap més informació.  
 
Després del debat, i finalment per majoria, s’aprova utilitzar les mateixes dades de 
l’any anterior, ja que es considera que del 2013 al 2014 no deu haver variat gaire el 
percentatge. 
 
Tots els membres de la Comissió Mixta estan d’acord a què s’organitzin noves 
assemblees de barri per a fer el retorn de les valoracions tècniques i econòmiques de 
les propostes presentades i així tenir també l’oportunitat de concretar detalls  i aclarir 
dubtes abans que els projectes vagin a consulta. 
 
Finalment, es debat sobre l’opció d’ampliar els dies de consulta per facilitar la 
participació. Es parla de 3 dies o de 2 dies, i quins serien els més adequats. Per 
majoria, es decideix que la consulta es realitzarà en un dia i mig, durant tot el 
divendres i dissabte al matí. 
 
El regidor Berloso explica després les dues propostes de canvi que afectarien al 
Reglament, que caldria modificar. 
 
El primer punt és que la Mesa d’Entitats no formi part de la Comissió Mixta de Ciutat 
per ser una entitat no registrada al Registre Municipal d’Entitats, com van fer constar a 
les al·legacions al Reglament, tant la pròpia Mesa d’Entitats com el grup municipal 
CUP. 
 
S’obre el debat. La Mesa d’Entitats aclareix que en les seves al·legacions va voler 
remarcar aquesta incongruència, però que la seva voluntat és continuar formant part 
de la Comissió Mixta de Ciutat.  
 
Per majoria, les associacions de veïns opinen que no cal modificar aquest punt del 
Reglament i que no tenen cap inconvenient a què la Mesa d’Entitats continuï formant 
part de la Comissió Mixta. En conseqüència, no es modificarà aquest punt del 
Reglament. 
 
El segon punt tracta de com actuar en el cas que els resultats de la consulta donin un 
resultat d’empat com va passar en el cas de Pedret en els Pressupostos Participats del 
2013. Es proposa introduir al Reglament la modificació que, en cas d’empat, es 
convoqui una nova Assemblea de Barri, en la qual els participants decideixin quin dels 
projectes presentats i empatats es durà finalment a terme. La Comissió Mixta està 
d’acord amb aquesta proposta per majoria. 
 
Al final de la reunió, el regidor Berloso presenta el calendari previst pels Pressupostos 
Participats 2014 i els membres de la Comissió pel Pla de Comunicació es 
comprometen a presentar-lo abans de les assemblees de barri.  



 
A les 22.45 h es dóna per acabada la reunió. 
 
 
 
 
 


