ACTA de la REUNIÓ de la COMISSIÓ MIXTA PER A LA PRESENTACIÓ DELS
RESULTATS DE LA CONSULTA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2017
Data: 13 de juny de 2017
Hora: 14.00 h.
Lloc: Sala Miquel Diumé - Ajuntament de Girona
Resum de la reunió
Es reparteix a cadascun dels representants de les associacions de veïns un document
amb els resultats de la consulta dels pressupostos participats 2017.
El regidor Berloso i la regidora Planas donen la benvinguda als assistents a aquesta
nova reunió de la Comissió Mixta dels Pressupostos Participats de 2017 i expliquen la
baixa participació d’enguany.
Els representants de l’AV Fontajau i l’AV Sant Narcís comenten que possiblement
molts ciutadans no han rebut la credencial perquè quan la veuen a la bústia pensen
que és publicitat a causa de la seva presentació i la llencen a les escombraries.
Proposen que pels propers anys s’enviï el butlletí i les credencials en un sobre tancat
de l’Ajuntament per no confondre a la ciutadania.
El regidor Berloso comenta que cal analitzar si el fet que a les assemblees sovint es
decideixi que tots els projectes presentats sumin el total del pressupost assignat al
barri pot ser un motiu de desmotivació per votar. També creu que cal estudiar el tema
del sobre plastificat o tancat, per si fa baixar la participació que alguns llencin el sobre
pensant que és publicitat o si aquestes persones senzillament tampoc votarien.
Finalment, també comenta la necessitat de modificar alguns punts del reglament.
La regidora Planas opina que potser caldria fer molta més pedagogia entre la
ciutadania, perquè tothom aprengui la importància de participar en la gestió de la ciutat
mitjançant processos com el dels pressupostos participats.
L’AV Carme-Vista Alegre creu que potser estaria bé accelerar l’execució dels projectes
per animar els veïns i veïnes a votar. Però la regidora Planas comenta que mirant els
resultats es pot comprovar que en aquells barris en els quals s’han executat tots els
projectes també ha baixat la participació.
La representant de la CUP opina que cal fer un anàlisi profund sobre els motius pels
quals la ciutadania ha deixat de votar.
El representant del PSC creu que sovint els veïns i veïnes no entenen la definició dels
projectes que es presenten a votació, i que potser si disposessin d’alguna descripció
més visual sobre allò en què la proposta podria arribar a convertir-se a la realitat
s’animarien a votar més. Però el regidor Berloso comenta que els projectes s’expliquen
amb detall a les assemblees on d’altra banda hi ha una participació molt baixa.
El representant de l’AV Pont Major i de la Federació d’associacions de veïns de Girona
opina que hi ha una crisi de participació i que potser caldria encaminar-se cap a

consultes populars sobre grans temes de ciutat a les quals incorporar també els
pressupostos participats. Creu que si el motiu principal de la consulta fos un tema
general de ciutat que preocupés a tothom, potser la ciutadania estaria més motivada a
votar. Però el regidor Berloso li recorda que quan s’ha organitzat alguna audiència
pública, el percentatge d’assistència també és baixíssim. Potser falta cultura de
participació en general.
L’AV Sant Narcís explica que el seu barri ha baixat molt la participació dels veïns i
veïnes en les assemblees des del primer any ençà.
La regidora Planas comenta que en alguns casos són les pròpies associacions de
veïns que no veuen amb bons ulls la participació dels veïns a les assemblees i
intenten limitar-la. Els dos regidors opinen que les associacions de veïns d’aquesta
manera protegeixen els seus propis interessos i que aquest conflicte pot desanimar la
ciutadania a participar. Els regidors creuen que cal analitzar-ho tot ben a fons i arribar
a conclusions. Creuen també que possiblement part de la ciutadania, o bé per
confiança en les associacions o bé per comoditat, ho deixen a les seves mans perquè
les entitats ja se n’ocupen.
Els regidors comenten que una possibilitat seria demanar un mínim de participació
com a condició per a què el projecte més votat s’arribi a executar.
L’AV Eixample opina que cal decidir si s’opta per un sistema més assembleari o més
de votació.
La regidora Planas qüestiona si cal gastar més diners en difusió.
L’AV Fontajau comenta les diferències que existeixen entre els barris de la perifèria de
la ciutat i els del centre. Planteja que molts ciutadans i ciutadanes opinen que els
projectes que s’executen en el marc dels pressupostos participats els hauria de
realitzar l’Ajuntament dins el pressupost ordinari.
Sense més a comentar en la reunió d’avui, es dona per tancada la sessió.

