ACTA: REUNIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS AMB LA COMISSIÓ
MIXTA DE 11/02/2016
Data: 11 de febrer de 2016
Lloc: Sala Miquel Diumé – Ajuntament de Girona

Hi assisteixen:
AV Eixample, AV Domeny - Pla de Domeny i Taialà, AV Fontajau – Xavier Cugat, AV
Torre de Taialà, AV Germans Sàbat, AV de Sant Narcís, AV Sant Narcís Sud, AV
Figuerola-Bonastruc, AV Santa Eugènia de Ter, AV Palau-sacosta, AV Montilivi, AV
Pont Major, Plataforma Campdorà Té Veu, AV Pedret, AV Montjuïc, AV Vall de Sant
Daniel, AV Vista Alegre – Carme, AV Pedreres – Fora Muralla, AV Torre Gironella, AV
Mercadal, AV Mas Ramada, AV Grup Sant Daniel, AV Vila-roja, representant ERCMES-AM sr. Martí Terés, representant CUP-Crida per Girona sra. Laia Pèlach i sra.
Ester Costa, representant PSC-CP sra. Sílvia Paneque, Alcalde sr. Albert Ballesta, 2a
tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme i Activitats sra. Marta Madrenas, 4a tinenta
d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Règim Interior, 5è tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a
les Persones sr. Eduard Berloso, i el regidor de Joventut i Participació sr. Cristóbal
Sànchez.
L’assistència és de 23 Associacions de veïns, fet que representa el 76,66 % de
participació a la Comissió Mixta.

Resum de la reunió

L’Alcalde dóna la benvinguda a la reunió i explica que s’inicia el procés dels
Pressupostos Participats d’aquesta edició amb la quantitat d’1.200.000 euros, que
representa un 20% de la quantitat total de pressupost dedicat a inversió. Es considera
important que la ciutadania pugui decidir i emetre el vot democràticament. Es vol
aconseguir més participació, i per segon any es podrà votar electrònicament, acostant
encara més la participació a la ciutadania; això demostra que l’equip de govern aposta
clarament per la democràcia del segle XXI i per la participació.
L’Alcalde dóna pas al regidor de Participació sr. Cristóbal Sànchez:
El sr. Sànchez va llegir l’ordre del dia:
- Presentació del procés dels Pressupostos Participats dels Barris de l’exercici 2016.
- Informació sobre el repartiment per a cada barri de l’aplicació pressupostària
assignada als Pressupostos Participats, d’acord amb els criteris objectius establerts.
- Exposició de propostes per a modificar el reglament de cares el 2017.
Es continua explicant el calendari del procés de Pressupostos Participats 2016,
calendari d’assemblees, i el repartiment: quantitats assignades als barris seguint
l’aplicació pressupostària de Pressupostos Participats dels Barris 2016: 1.200.000
euros.

També es repassa, de manera general, les experiències d’ajuntaments que fan
Pressupostos Participatius a Catalunya, i es conclou que alguns municipis tenen ganes
d’engegar-ho aquest any, alguns ho han fet algun any però no continuen i els que fan
Pressupostos Participats actualment, ho fan amb una quantitat de pressupost molt
menor que Girona.
Pel que fa al 3r punt de l’ordre del dia: Exposició de propostes per a modificar el
reglament de cares el 2017, el regidor exposa que escoltant i recollint els suggeriments
de les Associacions de veïns es proposa fer un grup de treball representatiu de la
Comissió Mixta d’unes 12/14 persones que estudiï possibles esmenes i faci
aportacions al reglament.
Aquest grup també haurà de treballar la definició de què és un projecte de
Pressupostos Participats. S’explica que l’assignació pressupostària surt d’una partida
d’inversions i l’experiència d’aquests tres anys demostra que actualment hi ha
projectes molt diversos, i que per tant, hi ha la necessitat d’aclarir-ho.
Es recorda que tenen la informació a les carpetes que se’ls ha donat a cada associació
de veïns, i que si hi ha consultes concretes i particulars el Servei de Participació els ho
aclarirà quan ho necessitin. Però en el marc de la reunió de Comissió Mixta es
tractaran temes generals.
S’obre el torn de preguntes a les persones assistents:
Una representant de l’AV de la Vall de Sant Daniel apunta que cal aclarir bé què entra
com a projecte de Pressupost Participat, quina seria una actuació de pressupost
general de l’Ajuntament i quina seria de Bústia d’Avisos.
El regidor sr. Sànchez respon que el grup de treball estudiarà com aclarir-ho.
La regidora M. Àngels Planas intervé i explica que quan van néixer els Pressupostos
Participats ja es va dir que l’Ajuntament ha de fer el que li pertoca, però que els veïns
podien prioritzar el projecte. L’Ajuntament té el pressupost que té. També aclareix que
no serien partidaris de limitar-ho massa.
Un representant veïnal exposa que si abans d’obrir el període de fer propostes per part
de la ciutadania en general i de les AV sabessin que hi ha previst de fer a cada barri
no se solaparien projectes.
La regidora M. Àngels Planas comenta que això no sol passar perquè les actuacions
d’inversions que planifica l’Ajuntament solen ser amb pressupost més alt. De totes
maneres els regidors de barri ja en tenen coneixement i se’n pot parlar a les
assemblees de barri.
Un representant de l’AV Palau-sacosta opina que caldria obrir el període de rebre
propostes per part de la ciutadania durant tot l’any, i no acotar-ho només a un període
curt.
L’Alcalde contesta que ho estudiarà l’equip de treball, i el regidor de Participació fa un
incís dient que en el Sistema d’Avisos ja s’està “etiquetant” tot el que pot ser
susceptible de pertànyer a Pressupostos Participats.

Intervé el representant de l’AV Santa Eugènia, valoren els Pressupostos Participats,
valoren l’aposta pel seu poble i valora la proximitat de la seva regidora de barri i de
l’Ajuntament. Però opina que s’ha d’avançar en participació, creu que s’ha esgotat el
model i aposten per la municipalitat. Posa l’exemple: de cultura, diu que no els arriba
res al barri, i tampoc d’esports, d’educació... Administrar uns 40.000 euros està bé
però ara el model s’ha esgotat, i que pel seu barri aposten més pel tema social que pel
“totxo”. Si se’ls diu que ara cal prioritzar la inversió de diu que cal canviar de model.
Cal fer consells de barri, això potser és una utopia, però expressen la necessitat de
participar més.
L’Alcalde intervé dient que cal millorar la participació, pensa que s’estan fent bé les
coses i que s’avançarà en la línia de més participació a poc a poc.
El regidor Cristóbal Sànchez dóna la paraula a la sra. Laia Pèlach representant de
CUP-Crida per Girona. La sra. Pèlach exposa que amb motiu d’haver presentat una
moció aprovada al Ple planteja la possibilitat de fer una revisió a fons, i per tant, el
model actual de Pressupostos Participats. La idea es basa en unes propostes o
passes a seguir i en distingirien 3 fases, el conjunt d’accions partirien d’una diagnosi i
proposta base analitzant què tenim. També s’incorporaria una jornada de debat per
aportar propostes a un nou reglament; tallers als barris amb les Associacions de veïns
i les entitats. Amb totes les idees recollides s’elaboraria el reglament definitiu. La
creació d’una comissió de ciutat (comissió mixta més ampliada) que no limités el
pressupost, tot això acompanyat d’una campanya informativa. Aquest any se
solaparien els dos processos: el que ja està en marxa i la confecció de les noves
bases pel proper any.
Demana la paraula el president de l’Associació de veïns de Palau, i diu que la
Comissió Mixta es treballa des de la base i amb les associacions de veïns, i no
políticament, no li agrada el que s’ha dit.
L’Alcalde diu que la sra. Laia Pèlach ha fet una proposta, que estem en un sistema
democràtic, i que aquí tothom pot parlar amb el màxim respecte i que acceptem la
discrepància. Ja s’ha comentat que d’aquí n’ha de sortir un grup de treball que debatrà
propostes de millora.
Demana la paraula la sra. Dolors Hernández, diu que la Comissió Mixta té una
proporcionalitat de representació, i que neix del moviment veïnal, i que diverses
associacions es senten representades per la Federació d’Associacions de veïns. I diu
que el model que presenta la sra. Laia Pèlach requereix un canvi molt més profund
que un simple canvi de reglament.
Intervé la sra. Maria de la Seo Ruiz dient que excusa al president de la Federació
d’Associacions de veïns. Des de la Federació pensen que la Comissió Mixta és
sobirana, que no els agradaria polititzar, les Associacions de veïns són representatives
perquè hi ha tot tipus de veïns i veïnes representats, i també les entitats.
La manera de vehicular o canalitzar la representació als barris és l’AV que estan
registrades per portar el procés, i que treballen pel barri. Està d’acord en fer xerrades
als barris, però no en invertir més diners en publicitat, no cal gastar més. Fa 3 anys

que funcionen els Pressupostos Participats i des de la Federació consideren que ho
han de portar les AV.
La Sra. Sílvia Paneque, representant del PSC-PS, exposa que els Pressupostos
Participats són una bona eina tot i que calen millores i que creuen que cada barri ha de
decidir si vol que els diners siguin destinats a inversió o a temes de caire social. El
tema dels projectes que s’allarguen en el temps és un altre punt a revisar, així com si
s’ha iniciat un projecte i en un moment donat cal que l’Ajuntament l’assumeixi amb el
seu pressupost. En el camp de la Participació Ciutadana hi ha molt a millorar, es
podrien fer consells de barri i fer un tast en la participació més general de ciutat.
La regidora M. Àngels Planas explica que els Pressupostos Participats són de barri, i
que s’estaria parlant de dos models de participació diferent, que per això cal el
consens de tota la ciutadania. Està d’acord en que es pot anar evolucionant i adaptant
amb el temps. Però recorda que en paral·lel al model de Pressupostos Participats
l’equip de govern no ha deixat de fer Participació amb altres temes d’interès general
per a la ciutat, com per exemple el de la Devesa.
Intervé el president de l’AV de Pedret i diu que la Federació representa només a una
part de les Associacions a la Comissió Mixta. Diu que els barris que són petits a les AV
hi ha poca gent, i que solen ser la gent més ocupada. Costa buscar més complicitats i
més implicació i demana ajuda per millorar la participació a cada barri, per exemple
amb la comunicació. També mostra preocupació per altres associacions que no són de
veïns i que tenen molta força.
L’Alcalde respon que ja s’ajuda a fer difusió, que en les altres edicions s’han facilitat
les votacions al màxim: amb voluntaris, amb el vot electrònic... Cal continuar treballant
per a la cultura democràtica i per la importància que té que la ciutadania decideixi.
La sra. Laia Pèlach diu que el format de la Comissió Mixta hauria de ser en rotllana i fa
esment al tema de l’origen dels Pressupostos Participats, dient que ho va impulsar la
Mesa d’Entitats i una moció, aclareix que el que ha exposat abans no era fer una doble
propaganda, i que la seva aportació anava en la línia de que basant-se a la moció
presentada al Ple es portaria el tema a debat a l’ordre del dia de la Comissió Mixta.
La regidora M. Àngels Planas respon dient que no és cert aquest origen que explica la
sra. Laia Pèlach, que no va anar d’aquesta manera.
La sra. Laia Pèlach comenta que potser s’ha equivocat i no va anar ben bé així.
El president de l’AV Santa Eugènia opina que el “secret” està en mancomunar les
entitats del barri per treballar en la mateixa línia, ho recomana a totes les AV. Ha
passat molt temps sense cultura democràtica i ara cal entrar-hi.
Un representant de l’AV de Domeny explica que el model que va aportar al seu dia la
Mesa d’Entitats, en aquesta Comissió Mixta es va votar negativament.

Un representant de l’AV Mercadal dóna suport i afirma el que ha dit la regidora M.
Àngels Planas i recorda que quan a la Mesa d’Entitats no li va agradar al que es deia a
la Comissió Mixta, es va aixecar i va marxar.
S’anoten els noms de les persones interessades en formar part de l’equip de treball,
l’Alcalde recorda que hauria de ser un equip de treball operatiu amb un número limitat
de persones.
Tenen interès en participar el l’equip de treball les següents persones representants
d’associacions de veïns i veïnes:
Maria de la Seo Ruiz – AV Domeny + Federació d’Associacions de veïns
Ramon Macaya - Mancomunicat d’ass. de Santa Eugènia
Ferran Giron – AV Mercadal
Dolors Hernández – AV Sant Narcís Sud
Romà Monreal – AV Palau-sacosta
Paco Bravo – AV Vila-roja
Joan Serra – AV Fontajau – Xavier Cugat
Jesús Ruiz – Torre de Taialà
Xavier Reyner – AV Sant Narcís
Eusebio Lavado – Sector Est: Mas Ramada, Grup Sant Daniel, Vila-roja, Font de la
Pólvora
Joan Pujol – AV Pedret
Dolors Serra – AV Vall de Sant Daniel
Maite Guerrero – AV Germans Sàbat

La Comissió Mixta de Ciutat dóna per inaugurada l’edició dels Pressupostos
Participats 2016 i a les 20.40 h hores es dona per tancada la sessió.

