
 
ACTA: REUNIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS AMB LA COMISSIÓ 
MIXTA DE CIUTAT -  13/03/2014 
 
Data: 13 de març de 2014 
Lloc: Centre Cívic Barri Vell - Mercadal 
 
Hi assisteixen:  
AV Palau-sacosta, AV Montjuïc, AV Domeny-Taialà, AV Montilivi, AV Sant Pau, AV 
Pont Major, AV Pedret, AV Mas Ramada, AV Pedreres-Fora Muralla, representant 
CUP, regidor PP, regidora d’Hisenda, regidor de Participació Ciutadana i personal 
municipal. 
 
Resum de la reunió 
El regidor Berloso presenta la reunió en la qual es tractaran els temes del disseny del 
pla de comunicació i el calendari d’execució de les obres en el marc dels Pressupostos 
Participats 2013. 
 
El tècnic de comunicació de l’Ajuntament de Girona, Oriol Cases, explica les decisions 
que es van prendre en la reunió de la Comissió de Treball pel Pla de Comunicació. 
El pla de treball tenia com a objectiu principal aconseguir la participació de la 
ciutadania i el van dividir en tres fases: 
1ª fase: Conscienciació 
2ª fase: Promoure l’ interès per anar a votar 
3ª fase: Donar a conèixer els resultats 
 
1ª fase: S’ha creat una nova imatge gràfica. El president de l’AV Pont Major explica el 
concepte de l’eslògan “Fica cullerada”.  
 
El tècnic de comunicació anuncia la roda de premsa de l’endemà en què es presentarà 
als mitjans la nova imatge gràfica i el procés dels Pressupostos Participats.  
 
Algunes accions comunicatives que es faran durant aquesta primera fase són: roda de 
premsa, bustiada, espot, difusió a les xarxes socials, correu electrònic, publicitat als 
mitjans, notes de premsa, aplicació Girona In, enquestes, web municipal... 
 
2ª fase: Es penjaran banderoles a la ciutat, les associacions organitzaran accions als 
barris  per donar a conèixer els Pressupostos Participats, publicitat als mitjans, difusió 
a les xarxes socials, aplicació Girona In, bustiada, penjar cartells barri a barri, 
involucrar els centres educatius amb diferents activitats, campanya des dels Serveis 
Municipals...  
 
3ª fase: Dia votació - roda de premsa amb els resultats, negociar amb TV Girona un 
programa especial pel dia de la votació, seguiment constant a les xarxes socials. A 
partir del dia de votació - notes de premsa sobre l’execució de cada un dels projectes, 
plafons metàl·lics als barris, plafons dels projectes executats 2013, vídeo informatiu 
dels projectes escollits, mantenir actualitzada la web sobre l’estat en què es troben els 
projectes amb el termini visible i enquesta valoració. 
 
Algunes associacions de veïns plantegen si han de tenir més protagonisme les entitats 
o els propis veïns i veïnes en diferents etapes del procés. La voluntat dels veïns de tot 
el barri pot entrar en conflicte amb la voluntat de la comunitat de propietaris d’un sol 
edifici, per exemple. 
 



El regidor Berloso es compromet a destacar la importància de les associacions de 
veïns en el procés. 
 
A les assemblees de barri, les entitats decidiran si es presenten algunes de les 
propostes ciutadanes. Però s’informarà sobre totes les propostes particulars a les 
entitats prèviament a les assemblees. 
 
L’associació de veïns de Sant Pau opina que a la campanya de comunicació no 
s’esmenta en cap moment el treball que fan les associacions en el procés. I el regidor 
Berloso afirma que s’aprofitarà la campanya per destacar que l’interlocutor principal als 
barris són les associacions de veïns.  
 
El regidor Berloso explica el cronograma de l’execució dels projectes del 2013. Hi ha 
projectes que estan pendents de resolucions d’altres administracions. 
 
L’associació de veïns de Montilivi comenta que potser el calendari de tot el procés és 
massa ajustat i es podria valorar si seria millor fer-ho cada dos anys. La regidora 
Planas explica que no seria viable perquè el pressupost depèn de transferències de 
l’Estat, de la Generalitat ... i és un pressupost variable... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


