ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA DE CIUTAT SOBRE EL PROCÉS
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019
Data: 26 de febrer de 2019
Hora: 19.15 hores
Lloc: Centre Cívic Barri Vell – Mercadal
Assisteixen:
AV Barri Vell
AV Campdorà
AV Devesa – Güell
AV Eixample
AV Fontajau
AV Germans Sàbat
AV Mas Ramada
AV Mercadal
AV Pla de Palau – Sant Pau
AV Palau-sacosta – Avellaneda – Mas Xirgu
AV Mas Jardí
AV Pedreres – Fora Muralla
AV Pedret
AV Pont Major
AV Sant Narcís
AV Sant Narcís Sud
AV Sant Ponç
AV Vall de Sant Daniel
AV Vila-roja
AV Vista Alegre-Carme
Federació Associacions de Veïns
Vicealcalde i regidor d’Associacions, Participació, Sostenibilitat i Seguretat, Eduard Berloso
Tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas
Personal municipal del Servei de Participació
ORDRE DEL DIA:
1. Presentació del procés dels Pressupostos Participats dels Barris de l’exercici 2019 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.
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:
1. Presentació del procés dels Pressupostos Participats dels Barris de l’exercici 2019
i del calendari previst.
La regidora d’Hisenda explica que tal com estableix l'article 1 i 9 del reglament que el
regula, el procés s'inicia amb l'aprovació del Pressupost Municipal i un cop aprovat el
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Pressupost Municipal, que es va fer el passat 18 de febrer, es convoca la Comissió
Mixta de Ciutat per informar de la nova edició dels pressupostos participats.
És per això que avui se’ls ha convocat, per donar comptes del procés participatiu
d’enguany.
Pel que fa al calendari del procés, es presenta el següent:
Del 25 de febrer al 17 de març
Impressió i enviament del butlletí per a la presentació del procés a les llars gironines
Del 18 al 28 de març
Propostes presentades per la ciutadania a través del web
Del 25 de març al 31 de març
Trasllat de les propostes presentades per la ciutadania a les associacions de veïns
De l’1 al 14 d’abril
Celebració de les primeres Assemblees de Barri per a la recollida de les propostes
Durant la campanya electoral per a les eleccions municipals s’estaran valorant les
propostes. Un cop passades les eleccions municipals i constituït el nou govern se
seguirà amb el calendari que preveu el reglament: amb la celebració de les
assemblees de retorn dels informes de les propostes fetes a les primeres Assemblees
de Barri i la consulta a la ciutadania per decidir quins projectes s’executaran als barris.
Es reparteix entre els representants de les entitats una còpia del butlletí que es
distribuirà a totes les llars gironines per presentar el procés a principis de març.
2. Informació sobre el repartiment per a cada barri de l’aplicació pressupostària
assignada als Pressupostos Participats, d’acord amb els criteris objectius establerts.
Es fa entrega als assistents del quadre amb les dades dels seus barris a partir de les
quals s’obté la quantitat assignada a cadascun.
El regidor Eduard Berloso exposa que aquest any, d’acord amb el compromís polític
existent, a les Assemblees de cada barri es presentarà la relació dels saldos sobrants
dels projectes ja finalitzats durant els anys 2015, 2016 i 2017 i aquestes quantitats es
revertiran aquest mateix any a la quantitat assignada a cada barri, juntament amb els
romanents que pugui tenir cada un dels barris.
Font de les dades d’atur
Aquest any, les dades de l’atur s’han extret de l’Informe del Mercat de Treball 2017,
realitzat per l’Ajuntament de Girona i que està publicat a la pàgina web del Servei
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Municipal d’Ocupació. Una part de l’informe analitza la taxa d’atur segons àmbit
territorial i aquestes són les dades que s’han utilitzat per mesurar l’atur de cada barri,
en comptes de la dada per codis postal que s’ha hagut d’utilitzar en altres edicions per
no tenir aquest informe actualitzat.
Modificació dels límits entre barris
Els passats 23 i 24 de novembre de 2018 l’Ajuntament de Girona es va realitzar una
enquesta per conèixer directament l'opinió dels veïns i veïnes dels carrers de la Coma,
dels Cavallers, de Joan Salvat i Papasseit i de Joan Oliver i Sallarés per decidir si
aquests carrers havien de formar part dels límits del barri de Germans Sàbat, o bé
s'havien de mantenir dins el barri de Domeny, Pla de Domeny i Taialà. Si bé la decisió
final seria de l'Ajuntament, es va considerar òptim que les persones afectades
poguessin expressar la seva voluntat i recollir-la de manera definitiva, després de les
diverses actuacions portades a terme en relació amb aquest tema durant aquests
darrers anys.
De les 126 persones empadronades en aquests carrers en van participar 53 a la
votació, 43 es van pronunciar a favor de ser considerades del barri de Germans Sàbat
i 10 a favor de mantenir-se al barri de Domeny, Pla de Domeny i Taialà.
Per aquest motiu, per a aquesta edició dels Pressupostos participats dels barris, s’han
modificat els límits dels barris de Germans Sàbat i de Domeny, Pla de Domeny i Taialà
en el sentit que els carrers de la Coma, dels Cavallers, de Joan Salvat i Papasseit i de
Joan Oliver i Sallarés han passat a formar part del barri de Germans Sàbat.
3. Seguidament, s’obre un torn de paraula entre els representants de les entitats.
L’AV de Germans Sàbat pregunta perquè en el quadre no ha variat el territori respecte
l’any anterior si s’ha produït la modificació dels límits. Es contesta que es pren nota i
els hi aclariment la consulta.
L’AV de Sant Narcís també pregunta perquè enguany el seu barri rep menys que l’any
anterior i s’explica que com en els barris de Domeny-Taialà, Fontajau, Mas Catofa,
Montilivi, Palau, Pedret, Torre Gironella i Torres de Taialà, ha baixat el percentatge de
la infància i per tant li ha afectat al pressupost assignat al seu barri.
L’AV Pedret esmenta que en el seu barri no s’han aplicat els romanents del barri
d’anys anteriors. Per aquest motiu demana, com ja ha fet en altres ocasions, que es
revisi i es doni resposta al respecte. Se li explica que es revisarà però es recorda que
en algunes edicions dels pressupostos participats en el barri es van executat el primer
i el segon projecte més votat i potser per això no va quedar romanent.
Durant el torn de paraula s’enceta un debat sobre la penalització de tenir un centre
cívic o un altra equipament a la ciutat per al barri que el té en el seu territori quan hi ha
més barris que el tenen adscrit com a referent. Per aquest motiu, es planteja la
necessitat de revisar els criteris existents per al repartiment de la partida.
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En relació amb aquesta petició de revisió l’AV de Pla de Palau-Sant Pau pregunta
quan es tornaran a reprendre les reunions del Grup de treball de millora del procés
dels Pressupostos participats dels barris i el regidor Eduard Berloso contesta que
després de les eleccions municipals, al mes de juny.
Alguns representants d’entitats, atès que hi ha hagut canvis en les seves juntes de
govern des que es va constituir el grup, a l’estiu del 2016, pregunten qui en forma part i
si poden incorporar-se més entitats.
S’explica que el procés d’elecció va ser voluntari entre les entitats veïnals que formen
part de la Comissió Mixta però que si volen es pot revisar.
Les entitats, llavors, manifesten la seva voluntat de participar, tenint en compte que és
un grup representatiu i no poden ser-hi totes.
S’aprova que les entitats que en formaran part són les següents i per correu electrònic
informaran al servei de quina persona representarà la seva entitat en el grup:
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FONTAJAU - XAVIER CUGAT
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE GERMANS SÀBAT
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS RAMADA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PLA DE PALAU SACOSTA - SANT PAU
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PALAU SACOSTA - AVELLANEDA - MAS XIRGU
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PEDRET
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PONT MAJOR
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT NARCÍS
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT NARCÍS SUD
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT PONÇ
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VILA-ROJA D'ONYAR
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VISTA ALEGRE-CARME
Finalment, el regidor Eduard Berloso aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta.
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