
 

 
ACTA: REUNIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS AMB LA COMISSIÓ 
MIXTA DE 19/01/2017 
 
Data: 19 de gener de 2017 
Lloc: Centre Cívic Pla de Palau 
 
 
Hi assisteixen:  
AV Carme-Vista Alegre, AV Devesa-Güell, AV Domeny-Taialà, AV Eixample, AV 
Fontajau, AV Germans Sàbat, AV Grup Sant Daniel, AV Mas Ramada, AV Mercadal, 
AV Montilivi-La Creueta, AV Montjuïc, AV Palau sacosta-Avellaneda-Mas Xirgu, 
AV Pedreres, AV Pla de Palau, AV Pont Major, AV Vall de Sant Daniel, AV Sant 
Narcís, AV Sant Narcís Sud, AV Sant Ponç, AV Vila-roja, representant de la CUP-
Crida per Girona, representant d’ERC-MES-AM, vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, 
Medi Ambient, Participació i Cooperació, Eduard Berloso, tinenta d’alcaldia i regidora 
d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas. 
 
S’excusen: 
AV Font de la Pólvora, tinenta d'alcaldia i regidora d'Igualtat, Drets Socials, Treball, 
Joventut i Seguretat, Sílvia Paneque i tinent d’alcaldia i regidor d'Urbanisme, Activitats, 
Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà. 
 
Resum de la reunió 
 
El regidor Berloso dóna la benvinguda a la reunió de la primera Comissió Mixta dels 
Pressupostos Participats de 2017 i excusa la regidora Planas que arribarà 
lleugerament tard degut a compromisos previs. Comenta que a la carpeta que se’ls 
entrega hi trobaran el butlletí que es repartirà a finals de mes, i especifica quantes 
unitats es repartiran i quan. Fa un petit resum de la portada del butlletí i esmenta que 
és conscient del fet que alguns dels projectes encara estan pendents d’executar per 
diversos motius. Es recull un petit llistat dels projectes pendents als barris i el regidor 
fa constar que, tal i com s’havia concretat, els projectes del 2016 s’executaran durant 
el 2017.  
 
Els veïns volen saber quan es realitzaran els projectes. El regidor Berloso respon que 
es començaran a posar en marxa a partir del mes de gener, però que no hi ha una 
data definida, i que existeixen diversos factors externs que impedeixen precisar-ho 
amb exactitud. La regidora Planas s’uneix a la reunió. 
 
El regidor explica quin és calendari general dels pressupostos participats d’aquest any. 
Com a campanya de comunicació es repartiran uns 50.000 butlletins a les llars i es 
penjaran 850 cartells. Explica que del 30 de gener al 12 de febrer es recolliran les 
propostes ciutadanes i que es traslladaran a les AV del 13 al 26 de febrer. Comenta 
que, posteriorment, entre el 27 de febrer i el 9 de març, es faran les primeres 
Assemblees de Barri, el calendari de les quals poden trobar als butlletins. Del 13 de 
març al 14 d’abril, els tècnics municipals faran les valoracions tècniques dels projectes 
i assistiran a les segones Assemblees de Barri on informaran als veïns sobre els 
projectes. Aquestes reunions es duran a terme entre el 24 d’abril i el 5 de maig. Per 



 

finalitzar l’explicació del cronograma, anuncia que la segona reunió de la Comissió 
Mixta es farà el 9 de maig, i la consulta electrònica de l’1 al 13 de juny. 
 
El regidor demana als veïns que revisin si els calendaris de les assemblees són 
correctes. Davant del comentari de l’AV Mercadal, s’informa que es té present que la 
reunió s’ha de canviar de lloc i que ja es veurà reflectit correctament als butlletins que 
es repartiran als habitatges. 
 
Pregunten al regidor si les modificacions dels criteris pel repartiment del pressupost 
que s’havien tractat al grup de treball s’apliquen ja aquest any. El regidor respon que 
no, que de la proposta que es va fer al grup de treball se’n parlarà a la següent reunió 
del mateix grup. El regidor aprofita per explicar que els repartiments d’aquest any es 
troben també en un dels documents de la carpeta. Els veïns llegeixen el document. 
L’AV de Sant Narcís es planteja si el pressupost assignat al barri ha baixat a causa de 
la població i els regidors comenten que és possible. L’AV Mercadal comenta el seu 
creixement de població. 
 
Els veïns pregunten pels romanents de l’any anterior, si es contemplen a la taula de 
repartiments o no. El regidor Berloso comenta que no estan sumats i que ja se’ls 
informarà sobre la quantitat final a les Assemblees de Barris. La regidora Planas 
afegeix que ja s’ha fet així en els anys anteriors.  
 
El regidor Berloso i la regidora Planas comenten que les votacions seran 
electròniques, com l’any passat. La regidora Planas planteja el tema del vot presencial, 
que poca gent utilitza. Els veïns demanen que existeixin punts d’atenció ciutadana per 
ajudar amb el vot electrònic, i els regidors responen que ja es tenen previstos com 
l’any anterior. 
 
El regidor Berloso proposa que la presidenta de l’AV Pla de Palau expliqui la tasca del 
grup de treball que es va escollir a la última reunió de la Comissió Mixta. S’expliquen 
algunes de les variacions que es varen plantejar per modificar el reglament. Entre 
elles, la modificació dels criteris de repartiment de partides, ja que es pretén 
augmentar el pes dels criteris socials i disminuir el pes que comporta tenir 
equipaments municipals al territori. El president de l’AV Palau-sacosta es mostra en 
desacord amb aquesta proposta de modificació i la presidenta de l’AV Pla de Palau 
constata que no és el lloc per discutir sobre el tema.  
 
Una representant de l’AV Montilivi demana concreció sobre on invertir els 
Pressupostos Participats, ja que un dels projectes del barri va ser cobrir el pati d’una 
escola bressol i consideren que no és un equipament per al barri. El regidor Berloso 
respon que són els propis barris que fan les propostes. Les assistents de l’AV Montilivi 
comenten que, tot i això, haurien de suposar un benestar general per al barri. La 
presidenta de l’AV Pla de Palau explica que aquest tema ja s’ha discutit al grup de 
treball i posa l’exemple de l’ermita de Pedret. El grup de treball va decidir que totes les 
peticions ciutadanes haurien de fer constar en el formulari estar orientades a un interès 
general. A més, es pretén que les associacions de veïns puguin fer entrar directament 
un projecte a valoració tècnica. La regidora Planas comenta estar a favor d’aquesta 
modificació perquè motiva les AV a buscar els vots per promoure la seva sol·licitud. 
S’obre un debat sobre els motius que van portar a què el projecte de cobrir l’escola 



 

bressol es dugués a terme. La regidora Planas comenta que des de l’Ajuntament, el 
servei d’Educació ja havia considerat que no calia el cobert per la presència d’arbres 
que feien ombra. Una veïna de Sant Narcís parla de la importància de la pressió social 
a les Assemblees de Barri i posa com a exemple el projecte de la plaça Madrid, que 
finalment no va sortir, però sí que va ser portat a votació per aquest motiu. La regidora 
Planas comenta la legitimitat d’aquest fet i explica que serà una tasca de les 
associacions fer campanya per a dur a terme un o altre projecte. 
 
Un representant de Montjuïc pregunta si des de l’Ajuntament s’ha previst fer quelcom 
diferent a altres anys per intentar augmentar la participació. El regidor Berloso 
comenta que el grup de treball també treballa en aquest sentit. Novament comenta que 
encara no es tindran en compte les modificacions i que el reglament en tot cas es 
modificaria per l’edició del 2018. La regidora Planas comenta que es fa molta difusió 
dels Pressupostos Participats i que qui no vota deu ser perquè no vol. El veí afirma 
que potser hi ha quelcom que no s’està fent bé i la regidora Planas contesta que 
potser caldria canviar la manera de participar de la ciutadania. El regidor Berloso creu 
que si l’associació de veïns mobilitza el barri, augmentaria la participació.  La regidora 
Planas afegeix que s’ha de fomentar la competència entre els projectes del barri per tal 
de motivar els diferents sectors a participar. 
 
La presidenta de l’AV Pla de Palau  considera que el motiu de la falta de participació 
és la falta d’implicació que ve motivada pel desencant. Argumenta que la quantitat 
assignada a cada barri és molt petita comparada amb la totalitat del pressupost. La 
regidora Planas comenta que altres ciutats utilitzen models diferents i que la 
participació no difereix gaire amb la de Girona, ja que la ciutadania no està 
acostumada a participar i el que cal és conscienciar a la gent. Si als veïns els costa 
participar en els pressupostos del seu barri, els costaria encara més fer-ho en uns 
pressupostos de ciutat que impliquessin altres barris. El regidor Berloso creu que 
encara hi ha veïns i veïnes que desconeixen què són els pressupostos participats, tot i 
la inversió feta en difusió. 
 
El representant de Montjuïc planteja si és possible que la manca de motivació tingui a 
veure amb els projectes dels anys anteriors encara pendents de ser executats, i posa 
com a exemple la ruta verda del seu barri aprovada el 2015. Alguns veïns es mostren 
d’acord amb el seu argument. El regidor Berloso fa constar que al barri s’han dut a 
terme altres projectes del 2015, però que aquest no ha pogut ser executat encara per 
la seva dificultat tècnica. Una representant de l’AV Sant Narcís Sud opina que 
l’associació ho dóna tot per motivar als veïns, però que quan aquests veuen que els 
projectes triguen a executar-se sense explicació, es desmotiven. La regidora Planas 
afegeix que els veïns també veuen que els altres projectes s’han anat fent.  
 
El regidor Berloso explica que al 2013 els serveis tècnics de l’Ajuntament no estaven 
preparats pel volum de feina que va implicar els Pressupostos Participats. A causa de 
la complexitat de la seva preparació, l’execució d’alguns projectes s’ha allargat en el 
temps. Alguns exemples concrets són la font de Font de la Pólvora o el local de Mas 
Ramada. Comenta que l’Ajuntament s’ha d’esforçar, però les associacions de veïns 
com a interlocutors amb els barris han de mobilitzar als veïns, ja que molts ni tan sols 
es miren els butlletins o els llencen a les escombraries. 
 



 

Una veïna evidencia que potser les credencials de vot en blanc i negre no criden 
l’atenció. La seva proposta seria no posar banderoles al carrer, i invertir aquesta 
quantitat del pressupost en imprimir les credencials en color. La regidora Planas 
comenta que alguns veïns creuen que és propaganda perquè potser no és prou visible 
el segell de l’Ajuntament. Un veí creu que el lema i el logo poden conduir a error, ja 
que en ocasions li han preguntat si es tracta d’un sopar. Un altre veí afegeix que 
potser la gent no identifica el logo dels Pressupostos Participats amb l’Ajuntament. El 
regidor Berloso comenta que aquest tema es portarà a debat a la reunió del grup de 
treball. Sobre les banderoles, alguns veïns fan constar que les consideren molt cares i 
que són poc eficients. Una veïna comenta que és veritat que les credencials de vot 
semblen propaganda i proposa utilitzar un format de carta d’ajuntament posant com a 
exemple la carta del padró municipal. El regidor Berloso li explica que es va  fer 
d’aquesta manera el primer any, però que a proposta de la Federació es va crear el 
logo. La regidora Planas comenta que pot ser una opció enviar les credencials dins 
sobres tancats. 
 
Sobre si s’inverteix massa en la difusió, l’AV de Montjuïc creu que és molt relatiu ja 
que si aquesta inversió donés majors resultats, proporcionalment no seria tan alta. A 
l’Ajuntament algú deu poder crear una campanya de màrqueting més eficient. La 
resposta del regidor és que s’apliquen les actuacions que es decideixen a la Comissió 
Mixta. Un veí afegeix que hi ha un creixement constant de participació i que cal seguir 
la mateixa tendència. La regidora Planas comenta que des de l’Ajuntament ja s’havia 
estudiat el procés de participació en altres municipis i que ja es tenia clara la dificultat 
de moure la gent. Exposa estar d’acord amb la poca eficiència de les banderoles en 
relació al seu cost i proposa no penjar-les aquest any. Una representant del barri de 
Sant Narcís demana que no es posin les banderoles, però que en cas contrari, se 
substitueixin les del carrer Oviedo on no hi va ningú per l’avinguda de Sant Narcís. El 
president de l’AV Pont Major comenta que les banderoles són útils ja que s’utilitzen a 
les campanyes electorals. La regidora Planas argumenta que és diferent, ja que a les 
campanyes electorals les banderoles porten les fotografies dels candidats i les sigles 
dels partits. 
 
La presidenta de l’AV Pla de Palau afegeix que Girona és un gran centre cultural on 
s’organitzen moltes activitats i la gent no associa les banderoles amb els Pressupostos 
Participats. El logo i el lema no donen informació prou directa. Una veïna comenta que 
al seu barri la gent (principalment gent gran) no relaciona els cartells dels 
Pressupostos Participats amb el fet d’anar a votar. El regidor Berloso proposa que se’n 
parli a la reunió del grup de treball. Un veí proposa utilitzar les fotografies dels 
projectes a les banderoles, però els regidors comenten que implicaria un cost elevat.  
 
El representant de l’AV Grup de Sant Daniel explica que a la gent gran del barri se li 
demana que guardi la carta de les culleres i, un cop s’obren les votacions, els 
acompanyen a votar i els ajuden. Creu que així han aconseguit augmentar la 
participació. Però en els barris més grans, és més complicat. El regidor Berloso 
proposa que el grup de treball valori si mantenir o modificar el lema i el logo. Afegeix 
també que es podria dissenyar una campanya molt atractiva per millorar la curiositat 
sobre els Pressupostos Participats, però que tot i això, les entitats de barri haurien de 
col·laborar amb les associacions de veïns per fer difusió. 
 



 

El president de l’AV Palau-sacosta vol fer constar que els barris que tenen projectes de 
boscos veuen al tècnic responsable molt col·lapsat. Afegeix que també ho estan els 
arquitectes, i considera que l’Ajuntament ha d’actuar. La regidora Planas explica que 
una llei impedeix crear places fixes. Una veïna comenta que ara s’ha contractat 
personal nou i la regidora apunta que no es poden crear places noves, però sí 
contractar gent en casos com les jubilacions. El regidor comenta que quan ha calgut, 
ja han contractat arquitectes externs. Tots dos regidors coincideixen en què els 
arquitectes fan correctament la seva feina. Una veïna comenta que en el seu cas 
concret se’ls va fer una valoració que després no va ser viable per una normativa que 
el tècnic extern desconeixia. La regidora Planas opina que des de l’Ajuntament es va 
millorant any rere any, i a mesura que la normativa ho permeti, s’anirà contractant més 
personal. El regidor Berloso considera que la decisió que es va prendre en relació a 
executar els projectes triats durant el transcurs de l’any següent descongestiona les 
diferents àrees i dóna temps per anar realitant tots els projectes. 
 
El president de l’AV Mercadal comenta que quan els tècnics preparen els projectes 
demanen als veïns com el volen, i així es trasllada a l’associació la responsabilitat de 
l’èxit o fracàs de l’obra, i ho exemplifica amb el projecte de la plaça del Gra. Explica 
després el problema que tenen amb les pilones de la plaça Santa Susanna. Els cotxes 
trenquen les pilones i no se’n posen més per a que pugui girar el camió de les 
escombraries, però l’espai s’acaba convertint en un “aparcament”. El regidor Berloso 
respon que s’instal·larà una pilona que permeti girar al camió però que alhora 
impedeixi aparcar als cotxes. El president de l’AV Mercadal comenta com afecten 
alguns actes d’incivisme al barri i l’exemple més concret són els bancs destrossats 
d’una plaça que no s’han tornat a reposar.  
 
El president de l’AV Mercadal comenta també que molts veïns desconeixen que el 
projecte de la rampa davant de l’església del Mercadal és el resultat de la proposta de 
l’associació de veïns en el marc dels Pressupostos Participats i li atribueixen l’actuació 
a la mateixa església.  
 
Un veí pregunta si es poden fer propostes de projectes de caire social. L’associació de 
veïns del seu barri no cobra cap quota i no té pressupost per organitzar activitats. La 
regidora Planas contesta que si un cop valorat el projecte és viable, es pot portar a 
votació. La regidora explica també l’estat del capítol 2 del pressupost. De la quantitat 
assignada als Pressupostos Participats (capítol d’inversions del pressupost) es pot 
traspassar un percentatge al capítol 2, però en desconeix la quantitat exacta. És un 
tema que també caldria tractar en el grup de treball. La presidenta de l’AV Pla de 
Palau comenta que al grup s’havien fet dues propostes: restringir els projectes a 
projectes d’inversió o fer constar que es podien destinar els diners a qualsevol àmbit. 
Tot i que majoritàriament es va votar per la segona opció, de moment es va deixar 
obert a què les associacions facin les propostes concretes i Serveis Socials valori si 
són viables. 
 
Es posa sobre la taula que 12 dies per la presentació de les propostes ciutadanes i el 
seu trasllat a les associacions és massa poc. El regidor i la presidenta de l’AV Pla de 
Palau responen que amb el grup de treball encara no han arribat a aquest punt. La 
regidora comenta que ja se n’ha parlat altres vegades i que es tindrà en compte. Un 
veí proposa que se’n puguin presentar durant tot l’any, però els regidors responen que 



 

s’ha de tancar la recepció de propostes en algun moment. Es decideix tractar aquest 
tema en el grup de treball. El regidor Berloso explica que actualment s’ha revisat 2/3 
parts del reglament i que queden detalls que seran fàcils de tractar. 
 
L’AV de Vista Alegre proposa que en el cas d’aquells projectes més complicats, els 
tècnics en facin una presentació als veïns prèvia a la seva redacció definitiva. Els 
regidors expliquen que aquesta és una pràctica habitual. La regidora afegeix que de 
vegades els veïns demanen alguna cosa concreta que no és viable per motius tècnics. 
En algun cas, l’Ajuntament ha acceptat projectes i després ha especificat que no es 
podien realitzar d’una determinada manera. El regidor assegura que durant les 
assemblees de retorn és quan s’ajusten aquestes diferències. 
 
L’AV de Sant Ponç pregunta per la manera en què es fa el traspàs de la informació als 
tècnics municipals, ja que assegura que varen votar un projecte determinat i els 
tècnics van voler executar un altre de diferent. El regidor comenta que aquest és un 
cas molt concret per una confusió tècnica i fa constar que durant l’assemblea en què 
es va proposar el projecte els mateixos veïns proposaven coses diferents i 
probablement això va portar a confusió. 
 
La presidenta de l’AV Pla de Palau demana una mica més de sensibilització per part 
dels tècnics en la fase posterior a l’aprovació dels projectes i considera necessari un 
bon feedback. El regidor es mostra d’acord, tot i que de vegades el tècnic ho explica, 
però si l’entitat té una idea fixa del projecte al cap, l’interpreta segons la seva visió. La 
regidora constata que des de l’inici dels Pressupostos Participats i fins l’actualitat, els 
tècnics municipals també han anat evolucionant positivament i cada cop són més 
conscients que han de tenir en compte les valoracions dels veïns.  
 
El president de l’AV Palau-sacosta considera que el tècnic de l’Ajuntament ha de dur a 
terme allò que demana l’associació de veïns sempre que compleixi la legislació vigent. 
També opina que el tècnic està al servei dels veïns i no pas de l’equip de govern. La 
regidora Planas especifica que el tècnic realitza la seva tasca amb professionalitat.  
 
La presidenta de l’AV Sant Ponç comenta que entén que els tècnics estiguin fent la 
seva feina, però que els canvis en el personal administratiu porta a moltes confusions. 
La presidenta demana un bon traspàs d’informació. El regidor explica que el problema 
és que fins que no finalitza el contracte d’un treballador no es pot cobrir per un altre i 
això implica un temps perdut.  
 
La presidenta de l’AV Pla de Palau comenta que a ella també li ha passat i el regidor 
explica que en el seu cas s’ha donat per la necessitat del traspàs de partides. La 
presidenta comenta que se solucionaria donant més ponderació a l’àrea de 
Participació per a què aquesta coordinés tots els projectes i expedients. 
 
S’exposen més casos d’aquest tipus. La regidora comenta que es farà saber als 
tècnics tot allò parlat per tal que millorin el seu servei, i que també s’estudiarà un 
sistema per a la millora del traspàs d’informació. 
 
El regidor Berloso exposa que un cop feta la valoració tècnica i a causa dels 
comentaris de diverses AV en reunions anteriors, actualment es tendeix a fer una 



 

estimació a la baixa del cost dels projectes. Per la pressió que se’ls fa des de les AV, 
de vegades els tècnics rebaixen tant el pressupost estimat que marquen un preu més 
baix del real. Per evitar aquests errors, els projectes s’haurien de fer a dos anys vista 
com a mínim. Un veí afirma que els veïns han d’escoltar més als tècnics. La presidenta 
de l’AV Pla de Palau comenta que aquest és el tipus de feedback que ella reclama, 
que els veïns han d’escoltar als tècnics, però que aquests també han d’escoltar als 
veïns.  
 
La presidenta de l’AV Pla de Palau pregunta si en aquells projectes que poden 
executar directament les brigades, el pressupost contempla el seu cost. El regidor 
explica que no es comptabilitza aquest cost, però que per no saturar amb tants 
projectes a les brigades, se sol contractar personal extern.  
 
El regidor Berloso reitera que s’hauria de valorar poder augmentar el temps per a 
executar els projectes dels pressupostos participats. Dos anys es pot considerar 
excessiu, però  un any i mig el veu viable amb motiu del poc marge que tenen els 
tècnics per redactar l’informe del projecte. La regidora Planas planteja que potser dos 
anys no serien una mala opció, sumant les assignacions dels dos anys. El regidor 
Berloso proposa estudiar aquest tema en el marc del grup de treball.  
 
Finalment, el regidor comenta que un dels grans problemes és que cada cop hi ha un 
volum de feina més gran i cal buscar maneres per trobar solucions amb els recursos 
limitats de què disposa l’Ajuntament. S’ha pres nota de totes les peticions i es parlarà 
amb els representants que es van escollir per al grup de treball per tal de trobar 
solucions a totes les qüestions.  
 
S’acaba la reunió. 


