ACTA: REUNIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS AMB LA COMISSIÓ
MIXTA DE 21/10/2014
Data: 21 d’octubre de 2014
Lloc: Sala Miquel Diumé (edifici Consistorial)
Hi assisteixen:
Plataforma Campdorà Té Veu, AV Pont Major, AV Palau-sacosta, AV Eixample, AV
Mas Ramada, AV Pedreres-Fora Muralla, AV Vista Alegre-Carme, AV Torre Gironella,
AV Santa Eugènia de Ter, AV Montjuïc, AV Vall de Sant Daniel, AV Barri Vell-Centre,
AV Mercadal, AV Montilivi, AV Domeny-Taialà, AV Fontajau, AV Sant Narcís, AV Sant
Narcís Sud, representant Mesa d’Entitats, regidor representant de la CUP, regidora
representant del PSC, regidor representant del PPC, regidora d’Hisenda i Règim
Interior, regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació i personal municipal.
L’AV Figuerola-Bonastruc i l’AV Sant Ponç s’excusen.
Resum de la reunió
La regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, dóna la benvinguda a la
reunió.
Tot seguit, fa acte de presència l’alcalde Carles Puigdemont. En la seva intervenció
assegura que està satisfet de com evolucionen els Pressupostos Participats a la ciutat,
diu que s’ha de fer balanç d’aquestes primeres experiències innovadores i anar
aconseguint que la ciutadania adquireixi la pràctica de la participació. Així mateix,
agraeix la gran col·laboració de les associacions de veïns i veïnes de la ciutat ja que la
cadena de transmissió és un element clau per arribar a tothom. Agraeix la dedicació de
tothom al projecte i personalment aposta per millorar la participació mitjançant la
votació telemàtica. També creu que en el futur s’han d’anar incorporant nous
processos de participació, i posa com a exemple la proposta que s’ha fet als veïns i
veïnes del Pont Major als quals se’ls hi ha demanat que de forma participada, puguin
trobar el nom al nou pont. L’alcalde Puigdemont comenta també que és un orgull que
l’experiència dels Pressupostos Participats a Girona sigui similar a un procés
participatiu posat a la pràctica en una ciutat com Paris. La reunió d’avui, diu, servirà
per valorar el procés del 2014 i proposar les millores s’han d’incorporar en el proper
procés participatiu. Cal poder anar aprenent i que en pocs anys els resultats de
participació siguin molt més alts als d’ara.
L’alcalde Puigdemont s’acomiada per anar a un altre acte i la tècnica municipal pren la
paraula per fer un resum de les accions de comunicació realitzades durant els
Pressupostos Participats del 2014.
1- Accions comunicatives promogudes per difondre els Pressupostos Participats dels
Barris 2014
A) Es van portar a terme les següents accions comunicatives durant el procés:
. Anuncis als diaris
. 294 banderoles als fanals de diversos carrers de la ciutat

. Difusió a través del web i les xarxes socials
. Espots publicitaris
. Presència en mitjans de comunicació de ràdio i televisió
. 11.000 punts de llibre per a les escoles de Girona i equipaments municipals
. Fulletons a totes les cases i cartells informant dels projectes de cada barri
Els dies de la consulta es va intensificar la campanya de comunicació
mitjançant diverses cercaviles que el dissabte van recórrer la ciutat per recordar
els veïns que podien participar-hi. Durant els dos dies de la consulta es van
repartir 12.000 fulletons pels carrers de la ciutat convidant a tothom a participarhi.
B) També es va convidar a participar en el procés als nens i nenes i es va
demanar a les escoles que treballessin el tema de la participació de la
ciutadania i fessin arribar idees, dibuixos i redaccions sobre el que es podria
millorar per fer més amable el lloc on viuen (el dia de Sant Jordi es van repartir
11.000 punts de llibre a totes les escoles i als equipaments municipals).
L’Escola de Font de la Pólvora va participar en el projecte. El passat 20 de
maig el Servei de Participació va anar a l’escola, acompanyat de l’alcalde, per
recollir els dibuixos i redaccions dels alumnes d’educació infantil i de cicle
inicial, mitjà i superior. També els alumnes de 5è de l’Escola de Santa Eugènia
i l’Escola de Vila-roja van participar i van fer arribar les seves propostes per
millorar el seu barri.
C) Es va realitzar l’enquesta de valoració per conèixer quin era el millor canal
de comunicació per donar a conèixer el procés de pressupostos participats.
Durant els dos dies de la consulta el personal de les meses convidava als
participants a emplenar una enquesta per conèixer com s’havien assabentat de
la consulta i de la resta d’accions realitzades.
De les prop de 1.400 persones que van fer l’enquesta, la majoria van conèixer
la celebració de la consulta a través de les notes informatives que des de
l’Ajuntament es van fer arribar a totes les llars gironines. El segueix molt d’a
prop el nombre de persones que es van assabentar a través de les seves
associacions de veïns.
Aquesta enquesta ha servit també per obtenir informació sobre el perfil dels
participants a la consulta: el 55% eren dones i la franja d’edat més participativa
ha estat la d’entre els 47 i el 65 anys, i la menys participativa la d’entre els 18 i
35 anys.
D) Publicació informativa que s’ha repartit a totes les llars el mes de setembre
per fer el retorn a la ciutadania del resultat del procés del 2014, atès que
l’enquesta va constatar que aquest tipus de canal és el més efectiu per informar
els veïns i veïnes.

Aquesta publicació, que es preveu preparar trimestralment, servirà també per
presentar el procés del 2015 i per mantenir informada la ciutadania sobre les
propostes que presentin els barris a la consulta.
2- Proposta de modificació de determinats límits dels barris
El regidor Berloso presenta les sol·licituds de canvi de límits d’alguns dels barris pels
Pressupostos Participats.
Alguns es podran ratificar en la mateixa reunió i en altres casos serà necessari
convocar una reunió posterior, però en una setmana haurien d’estar tots d’acord per
poder avançar en el procés del 2015.
Segons instància presentada a l’Ajuntament en data 15/09/2014, després
d’haver celebrat una assemblea extraordinària, l’Associació de Veïns de
Germans Sàbat fa constar que la zona residencial situada entre el carrer
Cavaller i el carrer Coma i que reclama Domeny-Taialà, els pertany a ells
segons els estatuts de l’Associació.
Les AV de Sant Narcís, Eixample, Pla de Palau i Palau-sacosta s’han posat d’acord en
les modificacions dels límits i la Comissió Mixta ho aprova.
Les associacions de veïns de l’Eixample proposa modificar els seus límits, que
fins ara es situava al carrer de Barcelona i passaria a ser la via del tren. El tram
més proper del carrer Barcelona a Palau-sacosta passaria a ser d’aquest barri.
I la part del carrer Barcelona que limita amb el barri de Pla de Palau-Sant Pau
s’incorporaria a aquest últim.
Caldrà que els barris de Germans Sàbat i Domeny-Pla de Domeny-Taialà arribin a un
acord.
En aquest sentit, l’AV Domeny-Taialà manifesta que com a part interessada no troba
lògic que no hagi rebut la informació de la sol·licitud de modificació per part del barri de
Germans Sàbat previ al dia de la reunió. Comenta que els límits són d’acord als
estatuts i que ja van cedir al barri de Germans Sàbat l’escola bressol per motius
històrics.
Els regidors diuen que a la reunió d’avui no cal prendre cap decisió sobre aquests
límits, s’haurà de parlar amb les dues parts.
L’AV Santa Eugènia fa una reflexió de cares al futur manifestant que caldria anar
agrupant barris, amb consells de barri formats per totes les entitats per treballar millor,
per a què les associacions més dèbils puguin ser ajudades per les que tenen més
força.
Sobre el tema dels límits l’AV de la Vall de Sant Daniel manifesta que també hi ha
unes cases a l’entrada del carrer Sant Daniel que segons els límits actuals pertanyen a
la Pujada de la Torrassa però haurien de formar part de la Vall de Sant Daniel.

Proposen posar-se en contacte amb l’AV de l’altre barri per resoldre aquesta situació i
poder modificar aquest límit. Ho comunicaran a l’Ajuntament.
La Mesa d’Entitats demana que potser estaria bé enviar prèviament a la reunió i
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia, la informació dels punts que es
tractaran. La regidora Planas li explica que en relació amb els límits, el plànol que es
considerava definitiu ja està publicat a la pàgina web i que si en aquesta reunió es
planteja el tema de límits és perquè ho han demanat algunes associacions de veïns.
L’AV Pont Major també considera que Campdorà s’endu una part molt important del
terme municipal perquè tenen entre els seus límits les Gavarres i proposa que haurien
de parlar les dues associacions per equilibrar la balança.
L’AV Mercadal recorda l’error en relació amb alguns habitatges del c. Santa Clara el
dia de la consulta i la tècnica municipal aclareix que aquest tema ja s’ha solucionat.
L’AV Domeny proposa que davant l’absència de l’AV Germans Sàbat es doni per vàlid
el límit existent, però els regidors defensen que com s’ha sol·licitat per registre
d’entrada, se n’ha de parlar.
3- Proposta de calendari per al procés de Pressupostos Participats del 2015 i altres
propostes de millora
La regidora Planas explica la proposta de calendari pels Pressupostos Participats
2015, i comenta que la data de la propera reunió de la Comissió Mixta i la resta de
calendari estaran condicionats a l’aprovació del Pressupost Municipal de l’exercici
2015, que no es farà fins a finals de novembre o principis de desembre.
-

Novembre: reunió de la Comissió Mixta per a la presentació de la partida dels
Pressupostos Participats 2015
Desembre: preparació i distribució de la publicació trimestral (substitueix la nota
informativa de presentació del procés)
Del 9 de gener al 21 de gener: recepció de propostes ciutadanes (a títol
individual)
Del 26 de gener al 10 de febrer: celebració de les primeres assemblees
(associacions)
13 de febrer: reunió de l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica dels projectes
Del 16 de febrer al 16 de març: redacció dels informes de valoració tècnica i
econòmica dels serveis municipals
De l’11 de març al 27 de març: celebració de les assemblees de retorn de les
propostes
Dimarts 31 de març: reunió de la Comissió Mixta de Ciutat per a la preparació
de la consulta
Del 3 al 15 d’abril: preparació i distribució de la publicació trimestral (que
substitueix la segona nota informativa) + les butlletes a tota la ciutat
Del 16 al 20 d’abril: consulta online (condicionat a dotació pressupostària)
Del 21 al 24 d’abril: tancament de les llistes online i preparació de la consulta
presencial
24 i 25 d’abril: celebració de la consulta presencial als barris

Es reparteix la proposta de calendari a totes les persones assistents.
Seguidament, la regidora Planas continua explicant les propostes de millora del
procés. Comença per la d’ampliació de punts de votació, ja que hi ha determinats
barris que ho han demanat perquè els trobaven massa lluny, sobretot aquelles amb
una mitjana d’edat al barri molt alta.
En aquesta consulta es van habilitar 12 punts de votació. Però es planteja
augmentar els col·legis electorals de cares al 2015, per apropar-los molt més a
cada un dels barris. Hi ha peticions expresses dels barris de Torre Gironella,
Germans Sàbat i Devesa-Güell.
L’AV Palau-sacosta proposa que tots els barris amb local social puguin realitzar la
consulta allà mateix, però el regidor Berloso li recorda que també s’ha de tenir en
compte el cost del personal. Llavors l’associació comenta que com a mínim s’hauria de
contemplar aquesta possibilitat en els barris situats més a la perifèria.
L’AV Montillivi també reclama poder fer la consulta en el local del seu propi barri i no
haver de desplaçar-se al Centre Cívic Pla de Palau.
La regidora Planas recorda que l’alcalde ha promès la possibilitat de la votació en línia,
que facilitarà la votació a la gent gran i a les persones amb problemes de mobilitat.
L’AV Palau-sacosta proposa que els mateixos membres de les entitats puguin
col·laborar a les taules, però els regidors recorden que ha de ser personal municipal,
l’únic amb accés al cens. En aquest punt, la regidora Planas recorda les funcions que
tenen els interventors que de part de les associacions són presents el dia de la
consulta.
Enguany també es va convidar a participar a totes les entitats inscrites en el
Registre Municipal d'Entitats a la consulta. Podien nomenar fins a dos
representants de la seva entitat per a realitzar tasques d’interventors en els
punts de votació dels diferents barris.
De cares a la propera edició es proposa que el màxim sigui realment de dos
representants per entitat i que tinguin clar quins són els límits de les seves
funcions:
“Les persones designades podran assistir a les meses i participar en les seves
deliberacions, amb veu però sense vot, formular reclamacions i demanar
certificats. Aquestes funcions només les podran exercir en les meses del punt
de votació on hagin de votar segons la informació que figura en el padró
municipal d’habitants.”
La Mesa d’Entitats proposa que per facilitar el tema i en base al Reglament es
consideri la possibilitat d’aplicar un radi fix per establir els punts de votació.

L’AV Montilivi considera que cal trobar la manera més eficaç i creu que la idea
d’establir un radi fix podria ser bona i equànime. Caldria estudiar les dades des de
l’Ajuntament i valorar els costos, però s’hauria de tenir en compte.
El regidor Berloso considera que de cares a l’edició del 2015 n’hi hauria prou si
s’utilitza la votació online i s’afegeixen punts de votació als barris on tenen més
dificultats de desplaçament.
L’AV Palau-sacosta proposa que la Federació d’Associacions de Veïns treballi aquest
tema i faci propostes a la propera reunió de la Comissió Mixta.
La Mesa d’Entitats no pretén complicar el procés i només proposa emprar el
Reglament per donar-li més dinàmica, però no està d’acord amb la idea de la
Federació. No troba bé extrapolar el tema a altres punts de trobada en els quals no hi
estan representats tots els membre de la Comissió Mixta.
La regidora Planas ho troba correcte si la Federació es limita a crear un grup de treball
per fer propostes a la Comissió Mixta.
La Mesa d’Entitats opina que la Comissió Mixta és l’únic espai representatiu per tractar
aquests temes. Si la Federació vol promoure un mecanisme per fer propostes, se’n pot
fer difusió, però no es pot nomenar la Federació com a representant de la Comissió
Mixta per fer aquestes propostes, seria un error de procediment.
L’AV Palau-sacosta aclareix que no proposava que fos una sola possibilitat, sinó que
la Federació faci propostes per avançar feina i ja se’n parlaria a la propera reunió de la
Comissió Mixta.
L’AV Montilivi planteja que la Federació farà una reunió monotemàtica sobre aquest
tema, aixecarà un acta conjunta i portarà les propostes a la Comissió Mixta.
La regidora Planas comenta altres qüestions a tenir en compte per part de les entitats
a l’hora de fer campanya dels projectes que van a consulta. Es proposa que les
entitats utilitzin el mateix material que l’Ajuntament i que la defensa que facin d’un dels
projectes no exclogui el coneixement dels altres projectes que es presenten.
L’AV Fontajau defensa que si la ciutadania hi està interessada, ja se n’assabenta.
L’AV Torre Gironella comenta que precisament la gent que més es queixa és la que
després no va a les reunions.
L’AV Pont Major demana rebre les propostes particulars de la ciutadania amb més
marge de temps que enguany per a poder-les treballar i la tècnica municipal confirma
que per l’edició del 2015 ja s’ha previst en el calendari proposat.
L’AV Pont Major també comenta que la presentació d’un sol projecte per al barri a
sotmetre a consulta provoca una caiguda de la participació. Planteja com a opció
guardar algun altre projecte (prèviament també aprovat per assemblea) a la recambra
per si fos necessari utilitzar-lo.

L’AV Mas Ramada no està d’acord. Defensa que en ocasions, els barris presenten un
sol projecte que l’associació de veïns ha treballat i debatut durant tot l’any en diferents
reunions amb tots els veïns i quan va a consulta és perquè ja està clar que és el
projecte que desitgen els veïns i veïnes d’aquell barri. És el cas del seu barri que va
ser el tercer amb més participació enguany.
En el cas de l’AV de Campdorà, com són pocs veïns, abans de decidir presentar un sol
projecte, fan un treball previ porta a porta.
L’AV Vall de Sant Daniel defensa que les associacions han de fer de portaveus de les
propostes dels veïns i veïnes.
La regidora Planas recorda que a les assemblees estan convidats totes les entitats del
barri i els veïns i veïnes.
L’AV Barri Vell considera l’assemblea com l’òrgan que més legitima aquest tipus de
participació i no s’hauria de limitar el número de projectes a presentar.
El regidor Berloso explica que és necessari limitar a un màxim de cinc projectes
perquè d’altra manera els serveis de l’ajuntament es col·lapsarien a l’hora de valorarlos.
Algunes associacions opinen que cada barri s’hauria de coordinar i fer un debat intern
en el qual tothom hi pogués participar. Si només es porta a consulta un projecte sense
cap proposta alternativa i sense haver-lo treballat prèviament pot restar participació el
dia de la votació.
Un altre aspecte que tracta la Mesa d’Entitats és el fet d’incorporar a la butlleta de
votació l’opció de no està d’acord en cap dels projectes proposats en el barri. Diu que
el tema rau en a qui se li dóna la sobirania, si se li dóna la màxima sobirania a
l’Assemblea de Barri o al que puguin dir els veïns i veïnes.
La regidora Planas recorda que si no és dóna l’oportunitat a la ciutadania a dir si o no
a un sol projecte, aquesta es plantejaria per a què anar a votar i baixaria molt la
participació.
La Mesa d’Entitats opina que un no a un sol projecte és un nou destructiu, que no
ofereix cap alternativa. Pensa que ja és correcte que la ciutadania pugui manifestar si
hi està d’acord o no a la butlleta de votació, però que això no hauria de representar
que el projecte es pogués tombar.
L’AV Santa Eugènia considera que cada barri té la seva pròpia dinàmica i que se li ha
de donar autonomia. Santa Eugènia va aconseguir que tots els projectes entressin en
un de sol per anar a consulta. Les entitats de Santa Eugènia i Can Gibert es reuneixen
cada mes i canalitzen cap als Pressupostos Participats alguns dels projectes que
presenten, però cada barri hauria de tenir l’autonomia de fer-ho com considerés que
s’adapta més a la manera dels seus veïns i veïnes.
Creuen que no seria just que una comunitat de veïns o similar pogués tombar un sol
projecte treballat durant tot l’any entre 30 entitats del barri.

El regidor Berloso comenta que seria bo que tothom entengués que la ciutadania té
dret a exercir el seu dret a vot i triar allò que consideri millor per al seu barri.
La tècnica municipal recorda, a més, que ja es va acordar que en aquells casos en què
sortís el no a un projecte per majoria o l’empat entre dos projectes o més, es
convocaria una nova assemblea al barri per a què fossin tant les entitats com els veïns
i veïnes assistents qui resolguessin la situació.
L’AV Santa Eugènia recorda que les associacions són les responsables a l’hora de
saber explicar bé als veïns els beneficis del projecte o projectes per al barri.
La Mesa d’Entitats planteja la possibilitat que si un ciutadà presenta una proposta a
nivell particular a l’assemblea, tingués també el dret a defensar-la i que tingués dret a
vot i no només a veu, però l’AV Domeny considera que aquesta opció complicaria
massa el procés.
L’AV Domeny planteja també que repartir els diners assignats al barri en diferents
projectes que sumin el total per tal que es puguin realitzar tots, també pot provocar
desinterès en la ciutadania a l’hora d’anar a votar, ja que triïn allò que triïn, es
realitzaran tots els proposats. Potser valdria la pena una mica de rivalitat, i portar a
consulta projectes amb un pressupost més alt, de tal manera que la votació el dia de la
consulta sigui realment decisiva a l’hora d’executar un dels projectes.
La regidora Planas recorda els exemples dels barris de Sant Narcís o de Palausacosta, on realment han funcionat d’aquesta manera, i en els dos barris han
augmentat molt la participació el dia de la consulta.
L’AV Mas Ramada aclareix que en el seu barri s’ha presentat durant els dos anys un
sol projecte i que també ha augmentat igualment la participació el dia de la consulta.
L’AV Pont Major aprofita per destacar la importància de la qualitat del projecte
proposat i de la seva bona definició. Hi ha projectes que entren dins el circuit amb un
sol enunciat i opina que caldria que estiguessin més ben descrits, però la regidora
Planas comenta que a l’Assemblea ja es canalitza la concreció dels projectes
presentats.
A més, el regidor Berloso comenta que per a donar facilitats als ciutadans a l’hora de
presentar propostes seria bo que les mateixes associacions de veïns els poguessin
ajudar a desenvolupar-les.
Els regidors expliquen que és per aquest motiu que enguany es donarà més marge de
temps entre la recepció de les propostes ciutadanes i la convocatòria de les
assemblees dels barris, per a què les associacions i els veïns les puguin treballar
conjuntament. En aquest sentit, l’AV de Sant Narcís Sud posa l’exemple de la proposta
de la plaça Empúries, que va ser presentada per un veí i treballada conjuntament amb
l’associació.

En relació amb el tema de la presentació d’un sol projecte i el dret a dir que no s’hi
està d’acord, l’AV Pont Major recorda que també existeix l’opció del vot en blanc per
manifestar que no s’hi està d’acord.
La regidora Planas comenta que si surt no a un sol projecte és perquè tot i que el
projecte s’hagi treballat molt amb una part del veïnat, hi ha una quantitat més gran de
persones que vota que no i no es pot limitar l’expressió de cap ciutadà.
Tot seguit, la regidora presenta la petició que ha fet la Xarxa de Dones de formar part
de la Comissió Mixta de Ciutat dels Pressupostos Participats amb l’objectiu de vetllar
per la igualtat de gènere.
La Comissió Mixta conclou que no seria viable d’acord amb el que estableix el
Reglament dels Pressupostos Participats dels Barris pel que fa als representants que
formen part d’aquest òrgan. On si poden participar és a les Assemblea de Barri
proposant projectes que promoguin aquest tipus d’accions. Per aquest motiu es
decideix dirigir una carta a la Xarxa de Dones convidant-la a participar a cadascuna de
les Assemblees de Barri, ja sigui a través de la Xarxa o a través de les diferents
associacions de dones que en formen part, i allà fer totes les aportacions que
considerin oportunes.
La reunió va finalitzant i l’AV Domeny convida a tots els assistents a la propera
inauguració de la nova rampa al barri, projecte executat en el marc dels Pressupostos
Participats 2013.
El president de la Federació d’Associacions de Veïns aprofita per animar a les
associacions que encara no en formen part a afegir-s’hi per treballar tots
conjuntament.
Sense més intervencions es dóna per acabada la reunió.

