MEMÒRIA DE LA RECOLLIDA DE PROPOSTES A LA PLATAFORMA WEB DE
PARTICIPACIÓ
La plataforma web de participació per a la reforma dels pressupostos participats va estar oberta
des del dilluns 26 d’octubre fins al dimecres 18 de novembre de 2020.
Durant aquest termini, es varen registrar 506 persones i més de 7.000 persones varen visitar
la pàgina web.
La plataforma de participació convidava a fer propostes a partir dels principals temes recollits a
l’informe de diagnosi que va redactar el catedràtic Quim Brugué després de realitzar unes
quaranta entrevistes a diversos actors que havien format part de les edicions anteriors dels
pressupostos participats de Girona:
1. Quin model de participació volem per a la ciutat?
2. Pressupostos participatius de ciutat o de barri?
3. La participació ciutadana ha de manifestar-se a través de demandes concretes o de debats
generalistes?
4. Com podríem millorar els aspectes operatius dels pressupostos participats que s’han
realitzat en les set edicions anteriors?
5. Com es podria millorar la participació en les votacions?
6. Els pressupostos participats han d’incloure projectes de caire social i cultural?
La plataforma va rebre 57 propostes, de les quals 33 feien referència a la reforma dels
pressupostos participats i 24 tenien com a objectiu millores per als seus barris, tot i que aquesta
no era la finalitat de la recollida de suggeriments d’enguany en el marc dels pressupostos
participats.
De les 33 propostes que feien referència a la reforma dels pressupostos participats, una part
d’aquestes les varen realitzar entitats veïnals (19) i la resta ciutadans particulars (14).
A més, 78 persones varen votar per recolzar algunes de les propostes. I entre totes varen rebre
una suma de 266 vots de suport.
Les 10 propostes més votades varen ser:
12345-

L’edat mínima per votar hauria de ser els 16 anys (32 vots)
L’execució de totes les propostes guanyadores de les convocatòries anteriors (32 vots)
La ràpida execució de projectes aprovats (32 vots)
Repensar les assemblees de barris (17 vots)
Els pressupostos de barri serveixen per a resoldre les actuacions municipals que no
arriben els barris: obres i projectes (11 vots)
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6- Qualsevol activitat ciutadana ha de ser possible, i les activitats socials i culturals sense cap
mena de dubte (11 vots)
7- Pressupostos bianuals, amb uns procediments que garantissin el termini de tots els
projectes durant la legislatura (i altres propostes de caire operatiu) (11 vots)
8- L’associatiu ha de ser la base de la relació. No entenem la idea d’uns pressupostos
participatius que no passin per les associacions de la nostra ciutat (10 vots)
9- L'Ajuntament i les entitats dels barris poden fer molt més per potenciar la participació en les
votacions de les propostes escollides. Algunes idees: convocar jornades lúdiques per fer
més visible l’oportunitat de votació, publicar plafons amb detalls de les propostes als
centres cívics i Ajuntament, més publicitat a la web...) (9 vots)
10- Proposem que els pressupostos participats siguin bianuals (i altres propostes de caire
operatiu) (9 vots)
PROPOSTES DE REFORMA RECOLLIDES A LA PLATAFORMA WEB DE PARTICIPACIÓ
SOBRE CADA UN DELS TEMES:
1. Quin model de participació volem per a la ciutat?
-

L’associatiu ha de ser la base de la relació. No entenem la idea d’uns pressupostos
participatius que no passin per les associacions de la nostra ciutat, i certament
necessitem un model, que faci de paraigües i defineixi i diferenciï clarament el conjunt
d’activitats que fins ara hem inclòs en aquest títol de Pressupostos Participats.
*Aquesta proposta ha obtingut 10 suports.

-

L'associatiu ha de ser la base de la relació. No entenem la idea d'uns pressupostos
participatius que no passin per les associacions de veïns i veïnes de la nostra ciutat,
perquè es la única xarxa veïnal que assoleix tota la ciutat. Un dels objectius importants
ha de ser el de prioritzar la participació dels veïns i veïnes. El model de participació de
la ciutadania ha de ser molt actiu, però per això les entitats i els veïns i veïnes han de
participar des de l'inici i allò obtingut en consens ha de ser vinculant. Volem un model
de pressupostos participatius que surti de la base de la ciutadania, i que tot es tracti
com fins ara a la Comissió Mixta on totes les entitats i els partits polítics hi participin.
Per tant els pressupostos participatius no han de ser una iniciativa puntual, si no que
s'han de emmarcar en un inici perquè des de les entitats i des de les associacions de
veïns i veïnes puguem participar en tot el seu recorregut amb els partits polítics i amb
les altres administracions de la ciutat. Els pressupostos participatius els han de liderar
la ciutadania, representada per les entitats i associacions de veïns i veïnes, que hem
de connectar millor amb els veïns i veïnes dels nostres barris. L'ajuntament ha de tenir
un paper de gestor i administrador dels acords entre entitats i ajuntament, han de
entendre que entre tots hem de formar un bon equip de treball per buscar el bé general
que ha d’estar sempre per sobre de l’interès individual i de la política partidista.
*Són 2 propostes que en total han rebut 12 suports
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-

Actuar d’acord a la necessitat de cada barri, assegurar el benestar de tots. Formar un
equip, entre ajuntament, entitats i veïns per al benefici en comú, mantenir tot en ordre.
Necessitem un equip de govern més transparent, prou de tantes reunions sense
resposta i organitzar millor les reunions futures per a tots els ciutadans de Girona.
Cada representant del nostre barri exigim el millor i volem ser escoltats i que serveixi
d’exemple el nostre esforç per a millores futures.
*Aquesta proposta ha obtingut 4 suports

-

Per la Mancomunitat i l’Ateneu eugenienc, els pressupostos participatius òbviament
s’han d’emmarcar en un model més ampli que inclogui altres accions de participació. Hi
ha d’haver un model de participació ciutadana integral que sigui transversal, que afecti
diverses àrees de l’ajuntament ( espai públic, educació, cultura, joventut, medi ambient,
habitatge, gent gran, neteja, seguretat...). Des de l’àmbit territorial la participació
ciutadana s’hauria de promoure des del “Consell de Barri” que hem reclamat en
ocasions anteriors, de manera que gestioni les principals demandes de la ciutadania
des de la proximitat. I per tant, des d’aquest Consell de Barri gestionar,
participativament, un pressupost aportat per l’ajuntament, a partir de línies d’actuació
que s’hagin acordat prèviament en el propi Consell.
*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport

-

Constitució i organització dels consells de barri (antics municipis). Els Consells de Barri
són els òrgans de participació més propers a la ciutadania. Estan integrats per
representants de les entitats i associacions de cada barri. Es reuneixen cada tres
mesos en sessions obertes a tota la ciutadania. El seu objectiu és fer arribar propostes
a l’Ajuntament en relació al funcionament dels barris i del municipi.
*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport
a. Els pressupostos participats els hauria de liderar l’ajuntament o les entitats
haurien de tenir un major protagonisme?

-

Des de l'inici dels Pressupostos Participatius, les associacions de veïns van estar a les
reunions i comissions amb l'Ajuntament per a definir i crear uns estatuts. Les
associacions veïnals són les que coneixen les inquietuds i necessitats del barri i per
tant, els millors conductors per consensuar propostes dels veïns i proposar-les per tal
de dur-les a votació, si s'escau. Quin paper tenen ara les Associacions de Veïns en els
pressupostos participatius? ... Esperar que es dictaminin uns nous estatuts sense
participar-hi i després reunir els veïns, informar, presentar projectes, incentivar el vot,
pressionar contínuament perquè es facin els projectes endarrerits i una llista
llarguíssima d'actuacions al barri per tal que "funcionin" uns pressupostos participatius
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amb un índex de participació de menys del 10%. Utilitzar les Associacions de Veïns per
vehicular els pressupostos sense escoltar-les, està condemnat al fracàs! La meva
proposta: Potenciar les Associacions de Veïns que són les que des del primer dia han
fet de pont entre Pressupostos i barri.
*Aquesta proposta ha obtingut 2 suports
2. Pressupostos participatius de ciutat o de barri?
-

També proposem que els projectes que es presentin siguin, per una banda, projectes
de ciutat i siguin en benefici de tota la ciutat i per l'altra, projectes de barri. Això es
podria gestionar o bé dedicant una part del pressupost per a projectes de ciutat i una
part per a projectes de barri o bé fent alternar els tipus de projectes en exercicis
diferents.

-

Definitivament la nostra opinió és que fa falta un procediment mixt. Un sistema de
projectes “interanuals” amb capacitat de transformació de la ciutat i que tothom,
ciutadania, associacions i entitats cíviques fossin consultades. I un sistema de
pressupostos participats i de barri, gestionats des de les associacions de barri i pel
barri.

-

La ciutadania ha de poder prioritzar, a través dels pressupostos participats, com
transformar la ciutat; Aquest procés de participació l'hauria de liderar l'Ajuntament en
col·laboració amb les entitats i els ciutadans que podrien fer propostes transformadores
de ciutat i incloure la proposta/es en el pressupost anual de l'Ajuntament.
Paral·lelament, s'hauria de mantenir els pressupostos participatius de barri amb
col·laboració de les entitats.
*Són 3 propostes que en total han rebut 27 suports

-

Cal que tots els projectes siguin amb visió de ciutat, no de barri o sector.
*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport

-

La ciutadania ha de participar en tots els projectes de ciutat i de barri, perquè volem el
millor per a la ciutat, i es comença pels barris. Per a nosaltres els Pressupostos de
Barri, entre d'altres coses, serveixen per a resoldre les actuacions municipals, que no hi
arriben als barris. Parlem d'obres, projectes i d'altres. Els projectes de ciutat també,
podem viure en un barri i treballar en un altre barri de la ciutat. Però l’important és que
les decisions amb bon consens dels veïns i veïnes han de ser vinculants i de ràpida
execució material. Els barris són els que estan més a prop del subjecte de la societat
(el ciutadà), i per tant més cobrirem les seves necessitats. Els projectes amb capacitat
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de transformació de la ciutat, més encara haurien de tenir la participació de la
ciutadania a través de les associacions de veïns i veïnes, entitats i altres associacions.
*Aquesta proposta ha obtingut 3 suports
-

D'altra banda, els Pressuposts Participats haurien de servir per finançar projectes
d’interès per cobrir necessitats dels barris, no per projectes per transformar la ciutat.
*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport

-

L’opinió general de la Mancomunitat és que haurien de ser per triar projectes
transformadors de barri. De cares a la ciutat ja hi ha el propi ajuntament. Això no vol dir
que no es puguin fer aliances, o fins i tot sigui recomanable en alguns casos, amb
barris veïns o barris amb problemàtiques semblants. Però s’opta per les propostes de
proximitat.
*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport

3. La participació ciutadana ha de manifestar-se a través de demandes concretes o de
debats generalistes?
-

Els projectes de ciutat seran de participació deliberativa i els de barri agregativa. Uns i
altres necessitem de la participació ciutadana i de la iniciativa política i de criteris
professionals, tant de la ciutadania, de l'ajuntament o d'altres administracions per
poder-se realitzar. Hem de prioritzar els projectes en espais públics i que beneficien al
major número de persones del barri i de la ciutat, buscant per sobre de tot l'interès
general.
*Aquesta proposta ha obtingut 7 suports

-

Els projectes de ciutat seran de participació deliberativa i els de barri agregativa. Uns i
altres necessiten de la iniciativa política i de criteris professionals per poder-se realitzar.
*Aquesta proposta ha obtingut 6 suports

-

Des del punt de vista de les entitats de la Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert
s’ha de prioritzar el consens i la construcció de projectes comuns i compartits. Per tant
destaquem el debat constructiu per arribar a consensos i el consens per damunt de la
competició particularista. S’haurien en tot cas de votar entre dues o tres opcions
màxim, però que reflecteixin projectes comunitaris de certa consideració que recullin
diverses sensibilitats i consensos. A l’estil dels projectes integrals que hem defensat al
llarg de les diverses convocatòries la Mancomunitat.
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*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport
a. Les entitats depenen en excés dels recursos de l’ajuntament?
-

A la nostra ciutat tenim unes quantes associacions de veïns i veïnes que fan una
activitat d'ajuda social inqüestionable i de gran mèrit. Amb les seves ajudes arribant als
més desfavorits, que no sempre l'ajuntament pot fer directament. Però reconegut el
problema, no li hem de donar el mateix nom ni el mateix procediment, podem parlar de
pressupostos participatius de totes les àrees, però canalitzades per les associacions de
veïns i veïnes i altres entitats de cada barri.
*Aquesta proposta ha obtingut 7 suports

-

Sobre les entitats i els seus recursos, ens sembla que en cap cas haurien de dependre
dels pressupostos municipals i en cap cas dels pressupostos participats. A la nostra
ciutat tenim unes quantes associacions que fan una activitat d’ajuda social
inqüestionable i de gran mèrit. Amb les seves ajudes arribant als més desfavorits, que
no sempre l’ajuntament pot fer directament. Però reconegut el problema, no li hem de
donar el mateix nom ni el mateix procediment, podem parlar de pressupostos per
activitats d’ajuda social als més desfavorits, canalitzats a través de les associacions de
barri.
*Aquesta proposta ha obtingut 6 suports

4. Com podríem millorar els aspectes operatius dels pressupostos participats que
s’han realitzat en les set edicions anteriors?
a. Cada quan s’ha de celebrar el procés: anual, bianual, per legislatura?
-

Proposem que els pressupostos participats siguin bianuals.

-

Pressupostos bianuals, amb uns procediments que garantissin el termini de tots els
projectes, durant la legislatura.
* Són 2 propostes que en total han rebut 20 suports

-

Els ciutadans podrien fer propostes transformadores de ciutat i incloure la proposta/es
en el pressupost anual de l'Ajuntament. Paral·lelament, i de forma bianual (la meitat
dels barris, un any i l'altre meitat, l'any següent) s'hauria de mantenir els pressupostos
participatius de barri amb col·laboració de les entitats.
*Aquesta proposta ha obtingut 7 suports
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-

Pressupostos bianuals o de cada 4 anys, amb uns procediments que garantissin el
termini de tots els projectes, durant la legislatura.
*Aquesta proposta ha obtingut 3 suports

-

En quant a seva periodicitat crec que seria millor que fossin bianuals.
*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport

-

Creiem que el procés hauria de continuar essent anual. Tot i que es podrien aprovar
alguns projectes, que per la seva importància o relleu, poguessin tenir continuïtat d’un
any a l’altre.
*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport

-

Modificar el sistema actual de gestió i selecció dels projectes, fer-los més àgils tant els
procediments com amb les execucions (terminis limitats i un criteri bianual).
*Aquesta proposta ha obtingut 3 suports
b. Quantes propostes s’haurien de poder presentar per valorar-les tècnicament?

-

Les propostes a presentar, no han de tenir límit. Només així podem aconseguir que les
associacions superin les seves limitacions, que les tenen, i els veïns vegin l'oportunitat
d'integrar-se a l'associació de veïns.
* Són 2 propostes que en total han rebut 14 suports
c. Les assemblees de barri són un bon espai on presentar i decidir les
propostes?

-

Una vegada presentades les propostes, s'hauria de fer un debat global de les
associacions de veïns i les entitats.
*Aquesta proposta ha obtingut 9 suports

-

Seria convenient posar en marxa un sistema de sorteig per triar qui decideix certes
propostes. D'aquesta manera aconseguiríem una millor representativitat tot reduint els
interessos partidistes en la presa de decisions.
*Aquesta proposta ha obtingut 7 suports
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-

Estaria bé donar total confiança a les assemblees de barri, no només a les entitats del
barri. Per què no es pot decidir quines propostes es descarten i quines tres s'escullen
per passar-les a valoració de l'equip tècnic entre tota l'assemblea?

-

Que fos l'assemblea de barri que pogués decidir quines propostes es poden votar,
doncs de vegades les entitats no són prou representatives del barri.
* Són 2 propostes que en total han rebut 24 suports

-

Assemblea de barri, l’organitza l’ajuntament i les associacions de veïns.
*Aquesta proposta ha obtingut 11 suports

-

Les assemblees de barris, son un bon espai on presentar i decidir les propostes,
liderades per les associacions de veïns i veïnes. Però abans les AV han de connectar
amb tots els veïns i entre tots presentar els millors projectes. Els projectes (el projecte
no pot ser un "enunciat", ha de tenir certa estructura, inclosa la previsió econòmica),
s’haurien de presentar a l'assemblea de barri i hauran de ser defensats pels seus
autors. Un projecte no defensat, queda eliminat de la llista. Tot seguit passar a les
votacions de tots els ciutadans del barri (avançar el procediment de votacions actuals a
aquest estadi).
* Aquesta proposta ha rebut 3 suports

-

Les assemblees de barri no han estat fins ara uns bons espais per desenvolupar els
pressupostos participats. Han de reflectir aquest treball previ de construcció
consensuada de projectes amb una ampla participació d’entitats de cada barri o sector.
Han de poder ser un espai per presentar els beneficis dels projectes a la ciutadania i si
s’escau de millora dels projectes a acordar. I no una competició de propostes,
desligitimant les altres i rifa de quantitats
*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport
d. Quin ha de ser el paper de la ciutadania i de les entitats en el procés dels
pressupostos participats?

-

El paper de la ciutadania i de les entitats en el procés, ha de ser molt actiu i participatiu,
liderant en totes les fases des de l'inici fins al final, i els tècnics municipals i els partits
polítics han de treballar conjuntament amb nosaltres, per millorar la qualitat de vida i
buscant sempre el bé general per sobre de l'interès individual i partidista.
*Aquesta proposta ha obtingut 4 suports
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e. Quines haurien de ser les fases del procés dels pressupostos participats?
Quant hauria de durar cadascuna d’elles?
-

Els projectes (el projecte no pot ser un “enunciat”, ha de tenir certa estructura, inclosa
la previsió econòmica), s’haurien de presentar a l’assemblea de barri i hauran de ser
defensats pels seus autors. Un projecte no defensat, queda eliminat de la llista. Tot
seguit passar a les votacions de tots els ciutadans del barri (avançar el procediment de
votacions actuals a aquest estadi). Els tres projectes més votats són els que després
passen al departament tècnic de l’ajuntament que els valora i assigna a cada un el cost
d’execució (els tècnics només han de valorar els projectes que s’han votat i no com fins
ara, que s’han de valorar tècnicament molts més projectes, que en molts casos no
surten votats). Com passa ara, el pressupost global de barri es la “nota de tall” per
acabar definint quins projectes tindrà el barri. Els tres més votats es podrien presentar
en l’entorn d’una assemblea final, per donar a conèixer els resultats i la valoració
econòmica de cada un d’ells i els temps previstos per l’execució dels mateixos.
* Són 2 propostes que en total han rebut 14 suports

-

Convocatòria de l’inici del projecte fet per les AV i les entitats de barri i l'ajuntament.
Tres mesos perquè tothom, ciutadans i associacions de veïns i veïnes treballin els seus
projectes i els presentin oficialment a la web municipal. Assemblea de barri,
presentació dels projectes feta per cada un dels seus autors o col·lectius (un mes).
Publicació dels projectes aprovats i establir la data i procediment de votació (un mes).
Escrutini dels projectes i presentació dels més votats (tres mesos). Projecte tècnic que
s'ha de treballar en conjunt i que es pot canviar de l’aprovat en assemblea. I valoració
per part dels serveis tècnics municipals de cada un dels projectes votats (sis mesos).
Execució física dels projectes aprovats per la ciutadania (deu mesos).
*Aquesta proposta ha obtingut 4 suports
f.

-

S’hauria de limitar la competència de les entitats en el filtratge de les
propostes que van a votació?

Les propostes que es recullen per posteriorment debatre’s les assemblees no sabem si
es tenen en compte o no. Caldria que fos un procediment més transparent perquè si no
hi ha cap feedback de per quin motiu no s'ha tingut en compte la proposta ni si s'ha
arribat a debatre. Potser caldria potenciar també la gestió electrònica i transparent i no
dependre tant d'aquestes assemblees governades per les entitats.
*Aquesta proposta ha obtingut 6 suports

5. Com es podria millorar la participació en les votacions?
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-

L'edat mínima per poder votar en els pressupostos participats hauria de ser els 16
anys. A aquesta edat hauríem de poder participar ja en algunes decisions municipals i
poder aportar la nostra visió sobre les necessitats de la ciutat.
*Aquesta proposta ha obtingut 32 suports

-

Ràpida execució de projectes aprovats. Així es millorarà la confiança en els processos
de participació ciutadana. Els projectes aprovats s'eternitzen en la seva implementació i
van demostrant descoratjament.
* Són 2 propostes que en total han rebut 64 suports

-

Crec que l'Ajuntament i les entitats del barris poden fer molt més del que fan actualment
per potenciar la participació en les votacions de les propostes escollides. Cal implicarse més i fer-se més visible. Algunes idees: Convocar jornades lúdiques per fer més
visible l’oportunitat de votació, publicar plafons amb detalls de les propostes als centres
cívics i l’Ajuntament o més publicitat a la web.
*Aquesta proposta ha obtingut 9 suports

-

A l’inici dels pressupostos participats (els tres mesos que proposem), l’ajuntament ha
de endegar una campanya de comunicació dirigida individualment a cada ciutadà i
proposar un procediment de col·laboració amb les associacions per reforçar aquesta
campanya a nivell de barri. Per exemple, crear trobades telemàtiques perquè alguns
ponents expliquin com es pot començar a pensar en un projecte, com es fa, què es
necessita, etc. La participació en els pressupostos ha de venir donada per la credibilitat
de que tothom té les mateixes possibilitats de fer i presentar un projecte, sense cap
limitació. Les entitats de barri no han de tenir cap dret sobre la resta de veïns a
l’assemblea. Han de ser les votacions dels ciutadans les que marquen el dret per
aconseguir el projecte. La competència entre projectes i la participació i implicació dels
promotors han de ser els elements d’incentiu per la ciutadania en general.
*Aquesta proposta ha obtingut 8 suports

-

Creació APP Pressupostos Participatius: Informació dels projectes proposats a cada
Barri. Permetre votació online dels que més agrada. Fotos dels projectes realitzats
anualment a cada barri.
*Aquesta proposta ha obtingut 4 suports

-

Els pressupostos participatius és la única eina que té ara la ciutadania per poder
realitzar projectes fets des de la base, no des de dalt de la piràmide, i millorar la qualitat
de vida dels barris. Nosaltres som els que coneixem més com és el barri, què funciona i
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el que es necessita. La participació es millora quan realment surt de la base. Participant
en totes les àrees i buscant els consensos generals ben treballats, dialogats i
argumentats, i els obtinguts per la ciutadania han de ser vinculants. I que la seva
execució ha de ser ràpida i visible. Si no s'executen els projectes en el termini fixat
s'han de tornar els diners a les associacions. I la potestat de poder-los executar
nosaltres. La participació en els pressupostos ha de venir donada per la credibilitat de
que tothom té les mateixes possibilitats de fer i presentar un projecte, que sigui clar i
entenedor, i que sigui pensat pel bé general, i no per interessos. Les entitats del barri
han de canalitzar-ho i sempre al mateix nivell que la resta de veïns a l'assemblea. Han
de ser les votacions dels ciutadans les que marquen el dret per aconseguir el o els
projectes. Els projectes més votats i amb ampli consens han de ser vinculants i la seva
execució ràpida, aquests elements d'incentiu son els que motiven a la participació dels
veïns i veïnes.
*Aquesta proposta ha obtingut 3 suports
-

Proposo que els pressupostos participatius estiguin oberts a tota la ciutadania de
manera online. És a dir, que quan s’obrin els pressupostos cada ciutadà o ciutadana en
el seu barri pugui proposar la millora que ell/a cregui oportuna de manera online i que
la gent pugui entrar i votar les millores que més li agradin. Si la gent gran no sap com
fer-ho, doncs que les associacions de veïns pengin les seves idees o els ajudin amb el
procés. Crec que la gent no participa perquè pensa que és un procés llarg (i ja tenen
prou feina amb el seu dia a dia) i que s’ha de fer a través de les associacions de veïns
o de les assembles i estar en elles ocupa temps. Si fos tant simple i ràpid com que la
gent pogués proposar les millores que creu del seu barri, es votessin i les més votades
es realitzessin, crec que hi participaria més gent. Una manera d’arribar a més gent
seria amb pancartes de publicitat amb missatges més clars, fàcils i directes com: Hi ha
quelcom que no t’agrada del teu barri? Entra a X i proposa la teva millora.
*Sense suports
a. Caldria establir un mínim de participació per a què vinculi el procés?

-

Podria estar bé posar un mínim de percentatge de vots per donar validesa a una
proposta a adoptar. Amb tot ha de ser un mínim assolible a les condicions en què es
realitzen els pressupostos participats.
*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport

-

Les propostes populars no haurien de poder tirar endavant si no hi ha un consens prou
destacable. Caldria establir un percentatge mínim de participació i d’acceptació.
*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport
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-

Som partidaris d’establir uns mínims i ens decantem perquè siguin els vots els que
marquin aquest mínim. El conjunt dels vots de cada barri no poden ser inferiors al 5%
dels votants. Posar uns límits obliga els promotors dels projectes a buscar la manera
d’arribar a implicar a la majoria del ciutadans del barri.
*Aquesta proposta ha obtingut 8 suports

6. Els pressupostos participats han d’incloure projectes de caire social i cultural?
-

Creiem que és molt important que un mateix projecte no pugui presentar-se als
pressupostos participats i al mateix temps opti a altres subvencions. Les propostes no
han de ser amb finalitat lucrativa.
*Aquesta proposta ha obtingut 9 suports

-

La ciutadania ha de poder prioritzar, a través dels pressupostos participats, com
transforma la ciutat; ja no només des d'un punt de vista d'infraestructures sinó també de
projectes socials i culturals.
*Aquesta proposta ha obtingut 7 suports

-

Qualsevol activitat ciutadana ha de ser possible i es bo que disposi de recursos per
poder-se fer, i les activitats social i cultural sense cap mena de dubte. En tot cas el
problema està en la definició prèvia (social d’ajudes?, social per activitats de barri?,
cultural?, què i com?). Un projecte d’obres té una estructura molt fàcil i plenament
valorable. Les altres poden arribar a ser un “calaix de sastre”. Els pressupostos
participats han de poder dividir els seus recursos econòmics. Diferenciant pressupostos
per obres i pressupostos culturals.
*Aquesta proposta ha obtingut 11 suports

-

Els pressupostos participatius han d'incloure projectes de totes les àrees, d'urbanisme,
de mobilitat, de sostenibilitat i medi ambient, cultura, de seguretat, social,
d'ensenyament, esportiu...... i per tant les associacions de veïns i veïnes han de poder
tenir els seus propis recursos econòmics de cada àrea. Qualsevol activitat ciutadana ha
de ser possible.
*Aquesta proposta ha obtingut 4 suports

-

Des dels seus inicis la Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert, hem apostat per tal
que els pressupostos participats incloguin projectes de tipus social, educatiu, cultural i
esportiu, a més d’àmbits de mobilitat, medi ambient i espais públics.
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*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport
a. S’han d’acceptar actuacions que habitualment haurien de realitzar-se d’ofici
per part de l’ajuntament (asfaltatges, voreres, mobiliari, accessibilitat...)
-

Les obres d’actuacions generalistes, asfaltatge i voreres, haurien de quedar fora dels
pressupostos participats. En aquest punt s’hauria de potenciar la figura del regidor de
barri de manera que pogués intervenir per arranjar problemes específics, no previstos
en els plans d’obra del barri.
*Aquesta proposta ha obtingut 11 suports

-

Caldria repensar les temàtiques per presentar propostes ciutadanes. D'aquesta forma,
s'evitarien les propostes que legítimament aporta la ciutadania, però que no s'haurien
d'incloure als pressupostos participats, ja que correspon directament a les
competències directes i obligatòries de l'Ajuntament: obres i reformes, enllumenat
públic, seguretat... Així, es podria centrar directament als eixos primordials dels
pressupostos participatius: comunitat, sociocultural, medi ambient, innovació, interacció
intergeneracional, cooperació.
*Aquesta proposta ha obtingut 3 suports

-

Actualment serveixen més per cobrir les deficiències de l'ajuntament que pas per
millorar els barris. Vull dir que penso que si hi ha una calçada trencada, o un
enllumenat que no funciona, o una entitat associativa que necessita finançament, això
hauria de sortir dels pressupostos generals de l'ajuntament, no dels pressupostos
participats. El que estem fent és tapar els pedaços que deixa l'ajuntament en comptes
de pensar i decidir què volem canviar o millorar dels nostres barris.
*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport

-

Els Pressuposts Participats haurien d'anar destinats exclusivament a projectes de tipus
social, cultural, esportiu i de medi ambient. No s'han d'acceptar actuacions que haurien
de realitzar-se d'ofici per part de l'Ajuntament (obra pública, millora de carrers, mobiliari
urbà...). Si s'accedeix a que els P.P. es destinin a aquestes finalitats es desvirtua la
seva essència i per tractar-se de projectes d'elevat import i complexa execució, es
difereix la seva realització i queden pendents de finalització durant mesos o anys.
*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport
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-

En canvi no considerem oportú que amb els pressupostos participats s’acceptin
actuacions que habitualment haurien de realitzar-se d’ofici per part de l’ajuntament
com asfaltatges, voreres, accessibilitat...
*Aquesta proposta ha obtingut 1 suport

CONCLUSIONS:


No hi ha propostes concretes en referència al model ampli de participació que
desitgen els veïns i veïnes per a la ciutat. Tot i això, plantegen que es posin en
funcionament els Consells de Barri i destaquen que les associacions veïnals n’han
de ser les protagonistes.



La majoria de les propostes van en el sentit de demanar que s’estableixi un sistema
mixt de participació ciutadana que permeti tant decidir alguns projectes de ciutat
com mantenir els pressupostos participats per realitzar propostes de barri.



S’esmenta la preferència de donar-li una visió deliberativa als pressupostos
participatius, però sempre amb certes limitacions.



En referència a les propostes sobre els aspectes operatius dels pressupostos
participats, hi ha un ampli consens a demanar que es celebrin bianualment, així com
també a considerar que les assemblees poden ser una bona eina si tenen dret a
decidir tant les entitats com els veïns i veïnes al mateix nivell.



Pel que fa a les propostes per millorar la participació en les votacions, en gran part
opinen que caldria una execució més ràpida dels projectes i una millor difusió.
També la realització de tallers, ja siguin presencials o online, la competència entre
projectes o reduir l’edat mínima per poder votar als 16 anys. Tres de les propostes
consideren que s’hauria d’establir un mínim de participació per a què vinculi el
procés.



Finalment, sobre els tipus de projectes hi ha l’opinió majoritària que s’han d’incloure
projectes de caire social i cultural en els pressupostos participats, però que no s’han
d’acceptar actuacions que habitualment haurien de realitzar-se d’ofici per part de
l’Ajuntament de Girona.

En les següents pàgines de la memòria s’inclou un annex amb el detall literal de totes les
propostes realitzades a la plataforma web de participació per a la reforma dels pressupostos
participats dels barris, tant per part de les entitats veïnals com de la ciutadania en general, així
com també s’especifica la quantitat de suports que cada proposta ha rebut:
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ANNEX:
Títol

Edat per votar

Descripció
Nom
Penso que l'edat mínima per poder votar en els pressupostos
participats hauria de ser els 16 anys.
A aquesta edat hauríem de poder participar ja en algunes decisions Teresa
municipals i poder aportar la nostra visió sobre les necessitats de la
ciutat.

Suports

32

Que s'executin
totes les
propostes
Així es millorarà la confiança en els processos de participació
guanyadores de ciutadana.
les convocatòries
anteriors

Laia

32

Ràpida execució
de projectes
aprovats (2)

AV
Mas
Catofa

32

Marc

17

AAVV
DE
MAS
JARDI

10

AV
Santa
Eugènia
Ter

9

Repensar les
assemblees de
barris

un model de
participació

Propostes de
millora al model
dels
pressupostos
participats

Em sembla que els projectes aprovats s'eternitzen en la seva
implementació i van demostrar descoratjament i interès en ells
Estaria bé donar total confiança a les assemblees de barri, no
només a les entitats del barri. Em refereixo al fet que durant les
assemblees de barri es parlen i debaten coses però a l'hora de la
veritat són les entitats del barri qui acaba escollint quines propostes
es descarten i quines tres s'escullen per passar-les a valoració de
l'equip tècnic per, en la següent fase, sotmetre-les a votació.
1- Perquè no es pot decidir això entre tota l'assemblea?
2- Potser, en certs barris grans, les entitats en sí són
representatives del total de la població d'aquell barri perquè qui
més qui menys està en una o altra entitat però això no és sempre
així. Hi ha barris que no tenen entitats o en tenen una o molt
poques i en aquests casos pot no ser gaire just quines propostes
s'acaben escollint.
L’associatiu ha de ser la base de la relació. No entenem la idea
d’uns pressupostos participatius que no passin per les associacions
de la nostra ciutat, i certament necessitem un model, que faci de
paraigües i defineixi i diferenciï clarament el conjunt d’activitats que
fins ara hem inclòs en aquest títol de Pressupostos Participats.
Per tal de no col·lapsar els serveis de l'Ajuntament i fer que els
projectes es puguin executar en un termini adequat i que no hi hagi
endarreriments, proposem que els pressupostos participats siguin
bianuals.
També proposem que els projectes que es presentin siguin, per
una banda, projectes de ciutat i siguin en benefici de tota la ciutat i
per l'altra, projectes de barri. Això es podria gestionar o bé dedicant
una part del pressupost per a projectes de ciutat i una part per a
projectes de barri o bé fent alternar els tipus de projectes en
exercicis diferents.
Creiem que és molt important que un mateix projecte no pugui
presentar-se als pressupostos participats i al mateix temps opti a
altres subvencions.
Les propostes no han de ser amb finalitat lucrativa.
Una vegada presentades les propostes, s'hauria de fer un debat
global de les associacions de veïns i les entitats.
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Títol

Participatius
CIUTAT o
BARRI

Descripció
- Per a nosaltres els Pressupostos de Barri serveixen per a resoldre
les actuacions municipals, que no hi arriben els barris. Parlem
d’obres i projectes.
- Els PROJECTES DE CIUTAT, ja han de quedar inclosos en les
actuacions municipals per a la ciutat, que ja previst el govern. ¿Quin
sentit té, posa a votació de la ciutadania un “macro projecte de
ciutat”(tal vegada aconseguir més implicació, com la devesa??) .
¿Per què en el context de les actuacions municipals ordinàries, unes
en concret s’ha de posar a votació, mentre que la resta es decideix
en els plens municipals?

Nom

- Els projectes amb capacitat de transformació de la ciutat, per
descomptat que haurien d’existir, però no en la idea de pressupostos
participatius, que en contra del que es diu en aquest anunciat inicial,
el que es buscava era la participació directa dels ciutadans en
propostes o projectes en els que és sentissin implicats, perquè
justament eren pel barri.

AAVV
DE
MAS
JARDI

- Definitivament la nostra opinió és que fa falta un procediment mixt.
UN SISTEMA DE PROJECTES “INTERANUALS” EN CAPACITAT
DE TRANSFORMACIÓ DE LA CIUTAT i que tothom, ciutadania,
associacions i entitats cíviques fossin consultades. I Un sistema de
Pressupostos participats i de barri, gestionats des de les
associacions de barri i pel barri. Modificar el sistema actual de gestió i
selecció dels projectes, fer-los més àgils tant els procediments com
amb les execucions, (terminis limitats i un criteri bianual)
Seria convenient posar en marxa un sistema de sorteig per triar qui
decideix certes propostes. D'aquesta manera aconseguiríem una
millor representativitat tot reduint els interessos partidistes en la presa
Sorteig electoral de decisions.
Àlex

Pressupostos
participatius de
ciutat anuals i
de barri
bianuals

Si en voleu aprofundir, hi ha un bon llibre al respecte: «Contra les
eleccions: un cas per a la Democràcia» de David Van Reybrouck.
La ciutadania ha de poder prioritzar, a través dels pressupostos
participats, com transforma la ciutat; ja no només des d'un punt de
vista d'infraestructures sinó també de projectes socials i culturals.
Aquest procés de participació l'hauria de liderar l'Ajuntament en
col·laboració amb les entitats i els ciutadans que podrien fer
propostes transformadores de ciutat i incloure la proposta/es en el
pressupost anual de l'Ajuntament. Paral·lelament, i de forma bianual Joan
(la meitat dels barris, un any i l'altre meitat, l'any següent) s'hauria de
mantenir els pressupostos participatius de barri amb col·laboració de
les entitats però que fos l'assemblea de barri que pogués decidir
quines propostes es poden votar, doncs de vegades les entitats no
són prou representatives del barri. (2)

Suports

11

7

7

16

Títol

Descripció
- Pressupostos bianuals, amb uns procediments que garantissin el
termini de tots els projectes, durant la legislatura.
- Assemblea de barri, la organitza l’ ajuntament i la Associació de
veïns.

Nom

Suports

- Les propostes a presentar, no han de tenir límit. Nomes així podem
aconseguir que les associacions superin les seves limitacions, que
les tenen i el veïns vegin l’oportunitat d’integrar-se a l’associació.

Millores
operatives dels
Pressupostos

PROPOSTA de
la FAV. 1a
pregunta
segona part

Que els
projectes tirin
endavant si hi
ha un
percentatge
mínim
d’acceptació de
la ciutadania

- Els projectes (el projecte no pot ser un “anunciat”, ha de tenir certa
estructura, inclosa la previsió econòmica), és tindrien de presentar a
l’assemblea de barri i hauran de ser defensats pels seus autors. Un
AAVV
projecte no defensat, queda eliminat de la llista. Tot seguit passar a
DE MAS
les votacions de tots el ciutadans del barri (avançar el procediment
JARDI
de votacions actuals en aquest estadi. Els tres projectes mes votats,
son el que després passant el departament tècnic del ajuntament que
els valora i assigna a cada un el cost d’execució ( els tècnics només
tenen de valorar els projectes que s’han votat i no com fins ara que
s’han de valorar tècnicament molts mes projectes, que ne molts
casos no surten votats). Com passa ara, el pressupost global de barri
es la “nota de tall” per acabar definint quins projectes tindrà el barri.
- Els tres mes votats o fins. Es podrien presentar en l’entorn d’ una
assemblea final, per donar a conèixer els resultats i la valoració
econòmica de cada un d’ells i els temps previstos per l’execució dels
mateixos.
5) Està molt clar, que els pressupostos participatius els han de liderar
la ciutadania, representada per les entitats i AV Associacions de
veïns i veïnes, que hem de connectar millor amb els veïns i veïnes
dels nostres barris. No podem perdre la situació actual, doncs en
poques àrees o temes de ciutat podem ser-hi intervenir i participar,
des del seu inici. Doncs els veïns i veïnes han d'actuar en tots els
temes de ciutat.
6) L'ajuntament ha de tenir un paper de gestor i administrador dels
acords entre entitats i ajuntament, han de entendre que entre tots
Romà
hem de formar un bon equip de treball per buscar el bé general, això
requereix molt de diàleg i treball constructiu i confiança, que encara
cap de les parts està acostumat.
7) Està clar que el treball en equip es la única sortida per avançar en
temes de la ciutat, i per tant els col·lectius de les AV associacions de
veïns i veïnes, amb les entitats i les altres associacions. l'interès
general ha d'estar sempre per sobre del interès individual i de la
política partidista.
Cal que tots els projectes siguin amb visió de ciutat, no de barri o
sector. Les propostes populars no haurien de poder tirar endavant si
Josep
no hi ha un consens prou destacable. Caldria establir un percentatge
mínim de participació i d’acceptació.
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7

1

17

Títol

SOCIAL I
CULTURAL

Potenciar la
participació

millorar la
participació:

Descripció
Nom
- Qualsevol activitat ciutadana ha de ser possible i es bo que
disposi de recursos per poder-se fer, i les activitats social i cultural,
sense cap mena de dubte. En tot cas el problema esta en la
definició prèvia (Social d’ajudes ?, social per activitats de barri?,
cultural?, que i com)
- Un projecte d’obres te una estructura molt fàcil i plenament
valorable. Les altres podem arribar a ser un “calaix de sastre”
AAVV DE
- Els pressupostos participats han de poder dividir els seus
MAS
recursos econòmics. Diferenciant pressupostos per obres i
JARDI
pressupostos culturals.
- Les obres d’actuacions generalistes, asfaltatge i voreres haurien
de quedar fora dels pressupostos participats. En aquest punt es
tindria de potenciar la figura del regidor de barri, de manera que
pogués intervenir per ARREGLAR problemes específics, no
previstos en els plans d’obra del barri.
Crec que l'Ajuntament i les entitats del barris poden fer molt més
del que fan actualment per potenciar la participació en les votacions
de les propostes escollides. Cal implicar-se més i fer-se més
visible. Algunes idees:
- Convocar jornades lúdiques per fer més visible l’oportunitat de
votació
- Publicar plafons amb detalls de les propostes als centres cívics i
Ajuntament
- Més publicitat a la web
- etc.
El inici dels pressupostos participats (els tres mesos que proposem)
l’ajuntament ha de endegar una campanya de comunicació dirigida
individualment a cada ciutadà i proposar un procediment de
col·laboració amb les associacions per reforçar aquesta campanya
a nivell de barri. Per exemple crear trobades telemàtiques perquè
alguns ponents expliquin com es pot començar a pensar en un
projecte, com es fa, que es necessita, etc. etc.
- Som partidaris d’establir uns mínims i donat que sempre es difícil
establir uns mínims a una assemblea ens decantem perquè siguin
els vots els que marquin aquest mínim. El conjunt dels vots de cada
barri no poden ser inferiors al 5% dels votants. Posar uns límits
obliga els promotors dels projectes a buscar la manera d’arribar a
implicar a la majoria del ciutadans del barri.
- La participació en els pressupostos ha de venir donada per la
credibilitat de que tothom te les mateixes possibilitats de fer i
presentar un projecte, sense cap limitació. Les entitats de barri, no
han de tenir cap dret sobre la resta de veïns a l’assemblea. Han de
ser les votacions dels ciutadans, que faran en el procediments de
votació dels pressupostos participats, els que marquen el dret per
aconseguir el projecte. La competència entre projectes i la
participació i implicació dels promotors, han de ser els elements
d’incentiu per la ciutadania en general.

Suports

11

Dimas

9

AAVV DE
MAS
JARDI

8

18

Títol

Descripció
Nom
La participació ciutadana ha de manifestar-se a traves de
demandes concretes o de debats generalistes?
1) Ja ens hem definit abans. Els projectes de ciutat seran de
participació deliberativa i els de barri agregativa.
2) Uns i altres necessitem de la participació ciutadana i de la
PROPOSTA de iniciativa política i de criteris professionals, tant de la ciutadania, de
l'ajuntament o d'altres administracions per poder-se realitzar.
la FAV. 3a
3) Hem de prioritzar els projectes en espais públics i que beneficien
pregunta La
al major número de persones del barri i de la ciutat, buscant per
participació
Romà
ciutadana ha de sobre de tot l'interès general.
manifestar-se a 4) A la nostre ciutat tenim unes quantes Associacions de veïns i
veïnes que fan una activitat d'ajuda social inqüestionable i de gran
través de
mèrit. Amb les seves ajudes arribant als més desfavorits, que no
demandes
sempre l'ajuntament pot fer directament. Però reconegut el
problema, no li hem de donar el mateix nom ni el mateix
procediment, podem parlar de pressupostos participatius de totes
les àrees, però canalitzades per les AV Associacions de veïns i
veïnes i altres entitats de cada barri.
Les propostes que es recullen per posteriorment debatre’s les
assemblees no sabem si es tenen en compte o no. Caldria que fos
un procediment més transparent perquè si no hi ha cap feedback
Fer més
de per quin motiu no s'ha tingut en compte la proposta ni si s'ha
transparent la
arribat a debatre.
Dimas
selecció de les
propostes
Potser caldria potenciar també la gestió electrònica i transparent i
no dependre tant d'aquestes assemblees governades per les
entitats.
Els projectes de ciutat seran de participació deliberativa i els de
barri agregativa. Uns i altres necessiten de la iniciativa política i de
criteris professionals per poder-se realitzar.
- Sobre les entitats i els seus recursos, ens sembla que en cap cas
HAURIEN DE DEPENDRE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS
i en cap cas dels PRESSUPOSTOS PARTICIPATS.
Demandes
- A la nostra ciutat tenim unes quantes associacions que fan una
AAVV DE
concretes o
activitat d’ajuda social inqüestionable i de gran mèrit. Amb les
MAS
generalistes
seves ajudes arribant els mes desfavorits, que no sempre
JARDI
l’ajuntament pot fer directament. Però reconegut el problema, no li
hem de donar el mateix nom ni el mateix procediment, podem
parlar de PRESSUPOSTOS PER ACTIVITATS D’AJUDA SOCIAL
ELS MES DESFAVORITS, CANALITZATS A TRAVES DE LES
ASSOCIACIONS DE BARRI.
actuar de acuerdo a la necesidad de cada barrio, asegurar el
bienestar de todos
Priorizar las
Formar un equipo, entre ayuntamiento, entidades y vecinos para el
necesidades de
beneficio en común, mantener todo en orden.
cada barrio y
Necesitamos un equipo de gobierno más trasparente, vasta de
Pamela
tomar las
tantas reuniones sin respuesta y organizar mejor las reuníones
medidas
futuras para todo ciudadano de girona.
adecuadas para
Cada representante de nuestro barrio exigimos lo mejor y
súplirlas
queremos ser escuchados y que sirva de ejemplo nuestro esfuerzo
para mejoras futuras
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Descripció
Nom
Quin model de participació volem per a la ciutat?
1) L'associatiu ha de ser la base de la relació. No entenem la idea
d'uns pressupostos participatius que no passin per les
associacions de veïns i veïnes de la nostra ciutat, perquè es la
única xarxa veïnal que assoleix tota la ciutat. Un dels objectius
importants ha de ser el de prioritzar la participació dels veïns i
veïnes. 2) El model de participació de la ciutadania ha de ser molt
actiu, però per això les entitats i els veïns i veïnes han de
participar des de l'inici, amb els partits polítics, entitats i
administracions quan es marquen els objectius i els fins i lo
obtingut en consens ha de ser vinculant.
3) No com fins ara, que els partits polítics es reuneixen amb
PROPOSTA de
equips dels seus tècnics i quan ho tenen cuinat i bastat, ho
Romà
la FAV Girona.
passen a la ciutadania, perquè opinin i d'aquestes idees agafen
1a pregunta
les que els interessa. Això desmotiva als veïns.
4) Volem un model de pressupostos participatius que surti de la
base de la ciutadania, i que tot es tracti com fins ara a la Comissió
Mixta on totes les entitats i els partits polítics hi participin. Per tant
els pressupostos participatius no han de ser una iniciativa puntual,
si no que s'han de emmarcar en un inici perquè des de les entitats
i de les Associacions de veïns i veïnes, puguem participar, en tot
el seu recorregut amb els partits polítics i amb les altres
administracions de la ciutat, buscant el bé general, per sobre del
bé puntual, interessat i de la política partidista. Hem de saber
treballar tota la societat de forma conjunta buscant la qualitat de
vida i la millora de la nostre ciutat.
Creació APP Pressupostos Participatius:
Creació APP
Pressupostos
Participatius
PROPOSTA de
la FAV. 6a
pregunta Els
pressupostos
participats han
d'incloure
projectes de
caire social

Repensar les
temàtiques de
les propostes

-Informació dels projectes proposats a cada Barri.
-Permetre votació online dels que més agrada.

AV
Eixample

-Fotos dels projectes realitzats anualment a cada Barri.
Els pressupostos participats han d'incloure projectes de caire
social i cultural?
1) Els pressupostos participatius han d'incloure projectes de totes
les àrees. Per tant d'urbanisme, de mobilitat, de sostenibilitat i
Romà
medi ambient, cultura, de seguretat, social, d'ensenyament,
esportiu...... i per tant les associacions de veïns i veïnes han de
poder tenir els seus propis recursos econòmics de cada àrea.
2) Qualsevol activitat ciutadana ha de ser possible.
Caldria repensar les temàtiques per presentar propostes
ciutadanes. D'aquesta forma, s'evitarien les propostes que
legítimament aporta la ciutadania, però que no s'haurien
d'incloure als pressupostos participats, ja que correspon
directament a les competències directes i obligatòries de
l'Ajuntament: obres i reformes, enllumenat públic, seguretat...
Joan
Així, es podria centrar directament als eixos primordials dels
pressupostos participatius: comunitat, sociocultural, medi ambient,
innovació, interacció intergeneracional, cooperació.
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Temps del procés i participants:
6) Convocatòria del inici del projecte fet per les AV i les entitats de
barri i l'ajuntament.
Tres mesos perquè tothom, ciutadans i Associacions de veïns i
veïnes treballin els seus projectes i els presentin oficialment a la
web municipal
Assemblea de barri, presentació dels projectes feta per cada
un dels seus autors o col·lectius (UN MES)
Publicació dels projectes aprovats i establir la data i
PROPOSTA de
procediment de votació (UN MES)
la FAV. 4a
Escrutini dels projectes i presentació del més votats (TRES
pregunta (2a
MESOS)
Romà
part) Com
PROJECTE Tècnic que s'ha de treballar en conjunt i que es pot
podríem millorar
canviar de lo aprovat en l'Assemblea). I valoració per part dels
els aspectes
serveis tècnics municipals de cada un dels projectes votats (SIS
operatius....
MESOS).
EXECUCIÓ FÍSICA dels Projectes aprovats per la ciutadania
(DEU MESOS)
7) El paper de la ciutadania i de les entitats en el procés, ha de
ser molt actiu i participatiu, liderant en totes les fases des de l'inici
fins al final, i els tècnics municipals i els partits polítics han de
treballar conjuntament amb nosaltres, per millorar la qualitat de
vida i buscant sempre el bé general per sobre de l'interès
individual i partidista.
Com podríem millorar els aspectes operatius dels pressupostos
participats que s'han realitzat en les set edicions anteriors?
1) Pressupostos bianuals o de cada 4 anys, amb uns
procediments que garantissin el termini de tots els projectes,
durant la legislatura.
2) Les assemblees de barris, son un bon espai on presentar i
decidir les propostes, liderades per les Associacions de veïns i
veïnes. Però abans les AV han de connectar amb tots els veïns i
entre tots, presentar els millors projectes. 3) Les propostes a
presentar, no han de tenir límit. Només així podem aconseguir
que les associacions superin les seves limitacions, que les tenen i
PROPOSTA de
els veïns vegin l'oportunitat d'integrar-se a l'associació de veïns.
la FAV. 4a
4) Els projectes 8el projecte no pot ser un "anunciat", ha de tenir
pregunta (1a
certa estructura, inclosa la previsió econòmica), és tindrien de
part): Com
Romà
presentar a l'assemblea de barri i hauran de ser defensats pels
podríem millorar
seus autors. Un projecte no defensat, queda eliminat de la llista.
els aspectes
tot seguit passar a les votacions de tots els ciutadans del barri
operatius dels
(avançar el procediment de votacions actuals en aquest estadi).
.......
5) Els projectes més votats per la ciutadania, son els que després
passant el departament tècnic de l'ajuntament que els valora i
assigna a cada un el cost d'execució (els tècnics només tenen de
valorar els projectes que s'han votat i no com fins ara que s'han
de valorar tècnicament molts més projectes, que en molts casos
no surten votats). Com passa ara, el pressupost global de barri es
la "nota de tall" per acabar definint quins projectes tindrà el barri.
Els més votats. es podrien presentar en l'entorn d'una assemblea
final, per donar a conèixer els resultats i la valoració econòmica
de cada un d'ells i els temps previstos per l'execució dels
mateixos.
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Pressupostos participatius de ciutat o de barri?
1) La ciutadania ha de participar en tots els projectes de ciutat i
de barri, perquè volem lo millor per a la ciutat, i es comença pels
barris.
2) Per a nosaltres els Pressupostos de Barri, entre d'altres coses,
serveixen per a resoldre les actuacions municipals, que no hi
arriben als barris. Parlem d'obres, projectes i d'altres. Els
projectes de CIUTAT també, podem viure en un barri i treballar en
un altre barri de la ciutat. Però lo important es que les decisions
amb bon consens dels veïns i veïnes ha de ser vinculants i de
ràpida execució material. 3) La pregunta no es objectiva, perquè
PROPOSTA de
considera d'entrada que els projectes de barri son intervencions
la FAV. 2a
més petites i fragmentades, en sentit negatiu, però a la realitat la
pregunta
FAV ha redactat el projecte "Camins de barri", que es per unir i
Romà
Pressupostos
entrellaçar molts barris de la ciutat, a traves dels espais verds
participatius de
públics i dels itineraris naturals i existents.
ciutat o de
4) Els barris son els que estan més a prop del subjecte de la
barri?
societat (el ciutadà), i per tant més cobrirem les seves
necessitats. Si estàs a prop, el teu marge d'error és més petit, en
tots els sentits. Els projectes amb capacitat de transformació de la
ciutat, més encara haurien de tenir la participació de la ciutadania
a traves de les AV Associacions de veïns i veïnes, entitats i altres
associacions.
5) Volem un sistema de Pressupostos participatius i de barri
gestionats des de les associacions de barri i per a la ciutat.
Modificar el sistema actual de gestió i selecció dels projectes, ferlos més àgils tant els procediments com amb les execucions,
(terminis limitats i un criteri bianual).
Des de l'inici dels Pressupostos Participatius, les associacions de
Veïns van estar a les reunions i comissions amb l'Ajuntament per
definir i crear uns estatuts.
Les Associacions veïnals són les que coneixen les inquietuds i
necessitats del barri i per tant, els millors conductors per
consensuar propostes dels veïns i proposar-les per tal de dur-les
a votació si s'escau.
Quin paper tenen ara les Associacions de Veïns en els
pressupostos participatius? ... Esperar que es dictaminin uns nous
Coordinació
estatuts sense participar-hi i després reunir els veïns, informar,
directe amb
presentar projectes, incentivar el vot, pressionar contínuament
Joan
Associacions de
perquè es facin els projectes endarrerits i una llista llarguíssima
Veïns
d'actuacions al barri per tal que "funcionin" uns pressupostos
participatius amb un índex de participació de menys del 10%.
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Utilitzar les Associacions de Veïns per vehicular els pressupostos
sense escoltar-les, està condemnat al fracàs!
La meva proposta: Potenciar les Associacions de Veïns que són
les que des del primer dia han fet de pont entre Pressupostos i
barri.
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Títol

Repensar en
quins projectes
es destinen els
pressupostos
participats

En els
Pressupostos
no s'han
d'acceptar
actuacions que
ha de realitzar
d'ofici
l'Ajuntament

PROPOSTA de
la FAV. 5a
pregunta Com
es podria
millorar la
participació en
les votacions?

Descripció
Nom
Actualment serveixen més per cobrir les deficiències de
l'ajuntament que pas per millorar els barris. Vull dir que penso que
si hi ha una calçada trencada, o un enllumenat que no funciona, o
una entitat associativa que necessita finançament, això hauria de
sortir dels pressupostos generals de l'ajuntament, no dels
Enric
pressupostos participats.
El que estem fent és tapar els pedaços que deixa l'ajuntament en
comptes de pensar i decidir què volem canviar o millorar dels
nostres barris.
Els Pressuposts Participats haurien d'anar destinats
exclusivament a projectes de tipus social, cultural, esportiu i de
medi ambient. No s'han d'acceptar actuacions que haurien de
realitzar-se d'ofici per part de l'Ajuntament (obra pública, millora
de carrers, mobiliari urbà...). Si s'accedeix a que els P.P. es
destinin a aquestes finalitats es desvirtua la seva essència i per
tractar-se de projectes d'elevat import i complexa execució, es
EDUARD
difereix la seva realització i queden pendents de finalització durant
mesos o anys.
En quan a seva periodicitat crec que seria millor que fossin
bianuals.
D'altra banda, els Pressuposts Participats haurien de servir per
finançar projectes d’interès per cobrir necessitats dels barris, no
per projectes per transformar la ciutat.
1) Els pressupostos participatius, és la única eina que té ara la
ciutadania, per poder realitzar projectes fets des de la base, no
des de dalt de la piràmide i millorar la qualitat de vida dels barris.
Nosaltres som els que coneixem més com es el barri, que
funciona i el que es necessita.
2) La participació es millora, quan realment surt de la base.
Participant en totes les àrees i buscant els consensos generals
ben treballats, dialogats i argumentats, i els obtinguts per la
ciutadania han de ser VINCULANTS. i que la seva execució ha de
ser ràpida i visible. Si no s'executen els projectes en el termini
fixat, s'han de tornar els diners a les associacions. I la potestat de
poder-los executar nosaltres.
Romà
3) La participació en els pressupostos ha de venir donada per la
credibilitat de que tothom té les mateixes possibilitats de fer i
presentar un projecte, que sigui clar i entenedor, i que sigui
pensat pel bé general, i no per interessos. Les entitats del barri
han de canalitzar-ho i sempre al mateix nivell, que la resta de
veïns a l'Assemblea. Han de ser les votacions dels ciutadans, que
faran en el procediments de votació dels pressupostos
participatius, els que marquen el dret per aconseguir el o els
projectes.
4) Els projectes més votats i amb ampli consens han de ser
VINCULANTS i la seva execució ràpida, aquests elements
d'incentiu son els que motiven a la participació dels veïns i veïnes.
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Descripció
Nom
Proposo que els pressupostos participatius estiguin
oberts a tota la ciutadania de manera online. És a dir,
que quan s’obrin els pressupostos cada ciutadà o
ciutadana en el seu barri pugui proposar la millora que
ell/a cregui oportuna de manera online i que la gent
pugui entrar i votar les millores que més li agradin.
(Un exemple de com es fa ara en el procés de
reforma, els ciutadans estan escrivint les reformes
que creuen i es poden votar les que li agraden). Si la
gent gran no sap com fer-ho, doncs que les
associacions de veïns pengin les seves idees o els
ajudin amb el procés.
Que cada ciutadà
Crec que la gent no participa perquè pensa que és un
Arnau
pugui proposar i votar
procés llarg ( i ja tenen prou feina amb el seu dia a
propostes
dia) i que s’ha de fer a través de les associacions de
veïns o de les assembles i està en elles ocupa temps.

Suports

Si fos tant simple i ràpid com que la gent pogués
proposar les millores que creu del seu barri, es
votessin i les més votades es realitzessin, crec que hi
participaria més gent.
Una manera d’arribar a més gent seria amb pancartes
de publicitat amb missatges més clars, fàcils i directes
com: Hi ha quelcom que no t’agrada del teu barri?
Entra a X i proposa la teva millora.
Quin model de participació volem per a la ciutat?
Per la Mancomunitat i l’Ateneu eugenienc, els
pressupostos participatius òbviament s’han
d’emmarcar en un model més ampli que inclogui
altres accions de participació. Hi ha d’haver un model
de participació ciutadana integral que sigui transversal
que afecti diverses àrees de l’ajuntament ( espai
públic, educació, cultura, joventut, medi ambient,
habitatge, gent gran, neteja, seguretat...).
Des de l’àmbit territorial la participació ciutadana
PER UNS
s’hauria de promoure des del “Consell de barri” que
PRESSUPOSTOS
hem reclamat en ocasions anteriors, de manera que
PARTICIPATS
gestioni les principals demandes de la ciutadania des
MANCOMUNITAT
INTEGRALS,
de la proximitat. I per tant, des d’aquest Consell de
SE.CG
DINAMITZADORS I
Barri gestionar, participativament, un pressupost
TRANSFORMADORS
aportat per l’ajuntament, a partir de línies d’actuació
DELS NOSTRES
que s’hagin acordat prèviament en el propi Consell.
BARRIS

1

Pressupostos participatius de ciutat o de barri?
L’opinió general de la Mancomunitat és que haurien
de ser per triar projectes transformadors de barri. De
cares a la ciutat ja hi ha el propi ajuntament.
Això no vol dir que no es puguin fer aliances, o fins i
tot sigui recomanable en alguns casos, amb barris
veïns o barris amb problemàtiques semblants. Però s’
opta per les propostes de proximitat.
La participació ciutadana ha de manifestar-se a través
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de demandes concretes o de debats generalistes?
Què prioritzem en la participació ciutadana: el debat o
la quantitat de vots?
Des del punt de vista de les entitats de la
Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert s’ha de
prioritzar el consens i la construcció de projectes
comuns i compartits. Per tant destaquem el debat
constructiu per arribar a consensos i el consens per
damunt de la competició particularista.
S’haurien en tot cas votar entre dues o tres opcions
màxim però que reflecteixin projectes comunitaris de
certa consideració que recullin diverses sensibilitats i
consensos. A l’estil dels projectes integrals que hem
defensat al llarg de les diverses convocatòries la
Mancomunitat
Com podríem millorar els aspectes operatius dels
pressupostos participats que s’han realitzat en les set
edicions anteriors?
Creiem que el procés hauria de continuar essent
anual. Tot i que es pot podrien aprovar alguns
projectes, que per la seva importància o relleu,
poguessin tenir continuïtat d’un any a l’altre.
Les assemblees de barri són un bon espai on
presentar i decidir les propostes? Com es podria
millorar la participació en les votacions?
Les assemblees de barri no han estat fins ara uns
bons espais per desenvolupar els pressupostos
participats. Han de reflectir aquest treball previ de
construcció consensuada de projectes amb una ampla
participació entitats de cada barri o sector.
Han de poder ser un espai per presentar els beneficis
dels projectes a la ciutadania i si s’escau de millora
dels projectes a acordar. I no una competició de
propostes, desligitimant les altres i rifa de quantitats.
Podria estar bé posar un mínim de percentatge de
vots per donar validesa a una proposta a adoptar.
Amb tot ha de ser un mínim assolible a les condicions
en que es realitzen els pressupostos participats
Els pressupostos participats han d’incloure projectes
de caire social i cultural?
Des dels seus inicis la Mancomunitat de Santa
Eugènia·Can Gibert, hem apostat per tal que els
pressupostos participats incloguin projectes de tipus
social, educatiu, cultural i esportiu, a més d’àmbits de
mobilitat, medi ambient i espais públics. En canvi no
considerem oportú que amb els pressupostos
participats s’acceptin actuacions que habitualment
haurien de realitzar-se d’ofici per part de l’ajuntament
com asfaltatges, voreres, accessibilitat...
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Consells de barri

Descripció
Nom
Constitució i organització dels consells de barri (antics
municipis).
Els Consells de Barri són
els òrgans de participació més propers a la ciutadania.
Estan integrats per representants de les
entitats i associacions de cada barri.
Es reuneixen cada tres mesos
en sessions obertes a tota la ciutadania.
El seu objectiu és fer arribar propostes
a l’Ajuntament en relació al funcionament
dels barris i del municipi.
Funcions del consell:
a) Informar al veïnat del barri, a iniciativa pròpia o de
l’Ajuntament, de les
propostes municipals que afectin al barri i dels
projectes d’interès general de
ciutat.
b) Fer propostes o acordar noves actuacions a
l’Ajuntament. En el ple municipal es donarà compte de
les propostes i/o acords que adoptin els Consells de
Barri. Aquesta dació de compte s’inclourà a l’ordre del
dia del Ple Municipal.
c) Demanar i rebre informació de qui correspongui,
per part de l’Ajuntament,
sobre temes del seu interès.
d) Proposar la realització d’audiència pública de barri
Xavier
quan s’acordi per majoria simple.
e) Proposar les inversions que cal fer en el barri per
tal que es tingui en compte
en el moment d’elaborar els pressupostos municipals,
com a primer pas per anar desenvolupant els
pressupostos participatius
f) Fomentar la coordinació entre els veïns i veïnes i les
associacions i entitats del barri i entre aquests i
l’Ajuntament (grups o representants municipals)
mitjançant canals de comunicació directa
g) Emetre i formular queixes, propostes i
suggeriments en relació amb el
funcionament dels serveis, els organismes públics
municipals i les necessitats del barri, i denunciar les
mancances o mal funcionament.
h) Supervisar el funcionament del centre cívic del
barri, quan sigui el cas.
i) Crear comissions de treball per fer el seguiment i
consulta dels temes de
competència i interès per al barri.
j) Fer propostes per l'elaboració de les polítiques
socials, culturals, esportives,
juvenils i de gent gran relatives al barri.
k) Posicionar-se en els temes territorials o temàtics
que desenvolupin altres administracions i que tinguin
repercussió en el barri i fer les propostes,
reclamacions o les accions pertinents.
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l) Facilitar mecanismes de participació i consulta dels
ciutadans/nes del barri.
m) Designar els seus representants al Consell de
Ciutat. A l’inici de cada
mandat, un cop constituït el consell, aquest haurà de
designar per consens un representant al Consell de
Ciutat i un substitut. Si no hi acord per consens,
caldrà l’aprovació per majoria simple
n) Decidir, conjuntament amb les persones que viuen i
coneixen la realitat del seu àmbit, les prioritats, en tots
els aspectes, del que els concerneix.
o) Incloure sempre en l’ordre del dia de les sessions
del Consell, i com a segon
punt, després del d’aprovació de l’acta de la sessió
anterior, el seguiment i
control dels acords presos i/o dels temes o preguntes
pendents.
p) Designar un/a vicepresident/a de consens i
nomenat/da pel president/a, si no hi ha consens
caldrà l’aprovació de la majoria simple dels membres
amb dret a vot del consell.
q) Redactar una memòria anual que reculli tot el
tractat en el Consell durant
l’any.
r) Promoure des dels Consells de Barri l’elaboració de
Pressupostos
Participatius.
s) Distribuir el fons de lliure disposició del pressupost
municipal que cada
Consell de Barri tingui assignat.
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