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1. INTRODUCCIÓ
1.1 ANTECEDENTS I CONTEXT
Les taules de treball virtuals com a espai de discussió i deliberació s’emmarquen dins un procés
participatiu més ampli amb l’objectiu d’abordar la reforma dels pressupostos participats de la ciutat
de Girona.
Aquest procés de reforma situa els seus antecedents en la revisió periòdica interna de
l’experiència al llarg dels 7 anys d’existència dels pressupostos participats (2013-2019), i s’inicia
formalment amb la realització d’un informe de diagnosi a càrrec del catedràtic en Ciència Política
Dr. Quim Brugué, a partir de 39 entrevistes a alguns dels actors clau dels pressupostos participats.
Tot seguit es va obrir la fase de debat a través d'una plataforma web de participació, a través de la
qual es van recollir 33 propostes per a la reforma dels pressupostos participats (octubre-novembre
2020), tant per part d’algunes entitats veïnals com de la ciutadania en general. És precisament a
partir dels resultats de la diagnosi i de les propostes de la plataforma que es planteja realitzar les
taules de treball virtuals, com un espai de deliberació i debat sobre la reforma.

1.2 OBJECTIUS DE LES TAULES DE TREBALL
Els objectius de les taules de treball són:
• Abordar un debat constructiu sobre la reforma dels pressupostos participats partint del treball
realitzat fins ara en el marc d'aquest procés participatiu més ampli (recull documental, informe de
diagnosi, aportacions a la plataforma online).
• Consensuar les principals estratègies de canvi per als pressupostos participats, per a que
puguin ser concretades tècnicament i, eventualment, plasmades en un nou reglament municipal
2
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2. METODOLOGIA
Les sessions s’han dissenyat com a espais deliberatius on aportar idees i reflexions amb la
voluntat de trobar punts en comú i de consens en relació a la reforma dels pressupostos
participats.
Per a la celebració dels tallers s’ha usat la plataforma de videoconferències Zoom, que permet el
treball en grups reduïts de manera simultània, així com altres possibilitats d’interacció. També s’ha
usat la plataforma Mural com a espai d’interacció a través de post-its virtuals. Prèviament a la
sessió, les persones participants han rebut una Guia per a la participació als tallers, amb
instruccions sobre qüestions tècniques i metodològiques. Un cop acabades les sessions, s’ha
distribuït una qüestionari de valoració online a través de la plataforma LimeSurvey.

2.1 ESTRUCTURA I DINÀMICA DELS DEBATS
L’estructura i calendari de les sessions ha estat el següent:
➢ 1 a sessió: el model de pressupostos, 06-05-2021
➢ 2 a sessió: els aspectes operatius del model, 19-05-2021
➢ 3 a sessió: presentació dels resultats dels debats, 02-06-2021

Primera sessió: debat sobre la dimensió substantiva
Seguint l'esquema proposat en l'informe de diagnosi, la primera sessió va abordar el model de
pressupostos participats de la ciutat (debat substantiu sobre el "què" dels pressupostos
participats).
Segona sessió: debat sobre la dimensió operativa
La segona sessió va abordar els principals aspectes operatius dels pressupostos participats
(debat operatiu sobre el "com"), partint del model definit en la sessió anterior. La sessió va girar
entorn de la pregunta "Com podríem millorar els aspectes operatius dels pressupostos
participats?" i va abordar els procediments de cada fase dels pressupostos.
Tercera sessió: presentació de resultats
L'objectiu de la tercera sessió va ser presentar els principals resultats de les sessions anteriors.
Així mateix, es van explicar els propers passos a seguir fins a l’aprovació del futur reglament dels
pressupostos participats.
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2.2 LÍMITS DEL DEBAT I DE L’INFORME
El debat se circumscriu a la reforma dels pressupostos participats i parteix d'un treball previ
realitzat en el marc d'un procés participatiu més ampli (recull documental, informe de diagnosi,
aportacions a la plataforma online). En aquest sentit, abans i durant les sessions, es va fer èmfasi
als límits del debat:
• L'objectiu i abast del debat no permet endinsar-se en les qüestions de fons sobre el marc
estratègic de la participació ciutadana de l'ajuntament de Girona més enllà dels pressupostos
participats. Atès que aquest és un debat rellevant i pertinent, se n'apuntaran les aportacions amb
l'objectiu de canalitzar-les cap a un eventual procés posterior.
• Alguns aspectes del debat poden tenir derivades tècniques que no es podran abordar amb detall.
En aquests casos, es recolliran les directrius principals, i es deixarà la concreció per als equips
tècnics corresponents en el moment que pertoqui.
• Malgrat la cerca de consensos serà una constant, és previsible que en alguns aspectes s'arribi a
graus d'acord satisfactoris, mentre que en d'altres aspectes es mantinguin visions enfrontades.
L'equip dinamitzador procurarà sempre l'intercanvi d'arguments i es prioritzarà el consens a la
votació. En els casos en què es mantinguin els dissensos, es recolliran les diferents visions i es
deixarà la decisió per als equips tècnics o polítics corresponents en el moment que pertoqui.
Aquests mateixos límits es traslladen a la redacció del present informe, en tant que l’encàrrec es
cenyeix a la relatoria del treball efectuat en el si de les taules, sense entrar en el detall de les
possibles alternatives en relació a l’articulat del nou reglament i/o altres consideracions.
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3. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ
La proposta d'agents participants al debat va seguir un doble criteri d'inclusió i factibilitat. En
aquest sentit, es va procurar un nombre de persones participants ric i divers, però alhora restringit
als tempos i format del debat, que es volia profund, deliberatiu i acotat en el temps.
Així doncs, es fa va fer una proposta inicial de 35 persones participants entre associacions de
veïns, altres associacions (amb àmbit d'actuació de nivell barri i amb àmbit d'actuació de nivell
ciutat), ciutadania, grups polítics municipals i persones tècniques municipals. Aquesta
representació heterogènia va servir per representar els diversos punts de vista existents. Així
mateix, es va preveure una representació més àmplia de les associacions de veïns i veïnes, atès
el seu paper protagonista en el desenvolupament dels pressupostos participats. Atesa la
impossibilitat d’arribar a totes elles, i amb la voluntat de donar veu al màxim nombre
d'associacions possible, es van prioritzar les associacions que no havien estat entrevistades en la
fase de diagnosi.
Les sessions van comptar amb la dinamització de dues persones de l’empresa adjudicatària de
l’encàrrec i la participació del catedràtic en Ciència Política Dr. Quim Brugué en qualitat d’expert i
observador del procés.
La selecció final de les persones participants es va fer d'acord amb els registres i criteris
municipals. Les persones seleccionades van rebre un mail de l'ajuntament i es van registrar
prèviament a les sessions. El grup inicial es va mantenir al llarg de les sessions per facilitar el
vincle i permetre un debat més profund (en algun cas en què la persona representant no va poder
assistir a totes les sessions, aquesta va delegar en una altra representant de la seva entitat).
Les sessions van comptar amb sales específiques on es treballava en grups reduïts. Per a la
confecció dels grups reduïts, l'equip dinamitzador va fer una distribució aleatòria garantint criteris
de representació segons perfil associatiu i gènere.

3.1 PERFIL DE LES PERSONES PARTICIPANTS
El nivell i característiques de la participació va ser assolir els seus objectius, aconseguint una
representació variada en relació als col·lectius representats i constant al llarg de les sessions (un
total de 32 persones a la primera sessió, 29 a la segona i 26 a la tercera).
Tal com estava previst, les associacions de veïns van ser el col·lectiu amb més representats en
totes les sessions (9 representants a la primera sessió, 11 a la segona i 13 a la tercera). En clau
de gènere, la participació dels homes va ser sensiblement més alta que la de les dones a les
diverses sessions. La taula següent resumeix el perfils de les persones participants en cadascuna
de les sessions:
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Perfil de les persones participants a les sessions

Sessió Grup
Associacions de Veïns/es
Altres entitats
Grups polítics
1
Ciutadania
Tècnics/es Ajuntament
Persones expertes
Total

D
2
4
4
1
3
0
14

H
7
2
2
2
4
1
18

Total
9
6
6
3
7
1
32

Sessió Grup
Associacions de Veïns/es
Altres entitats
Grups polítics
2
Ciutadania
Tècnics/es Ajuntament
Persones expertes
Total

D
1
4
4
2
3
0
14

H
10
1
1
0
2
1
15

Total
11
5
5
2
5
1
29

Sessió Grup
Associacions de Veïns/es
Altres entitats
Grups polítics
3
Ciutadania
Tècnics/es Ajuntament
Persones expertes
Total

D
2
1
4
0
3
0
10

H
11
1
1
0
2
1
16

Total
13
2
5
0
5
1
26

Font: Elaboració pròpia
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4. RESULTATS DELS DEBATS
En aquest apartat es recullen, de manera resumida, els principals resultats de les sessions de
treball. El recull s’estructura en tres subapartats corresponents a les sessions celebrades, i s’hi
inclouen també els materials produïts de manera participada amb l'ajut de les eines virtuals.

4.1 SESSIÓ PRIMERA. EL DEBAT SUBSTANTIU
Seguint l'esquema proposat en l'informe de diagnosi, la primera sessió va abordar el model de
pressupostos participats de la ciutat (debat substantiu sobre el "què" dels pressupostos
participats).
La sessió es va estructurar en tres parts. Primerament, es va situar el marc comú de referència
partint del procés de reforma dels pressupostos participats. Seguidament, es va posar el focus
sobre la pregunta: "pressupostos participats de barri o de ciutat?", i es van recollir virtuts i defectes
de cada model. Finalment, es va separar el grup en dues sales (sala ciutat i sala barris), i es va
buscar aprofundir en les propostes a nivell de barri i les propostes a nivell de ciutat.
Marc comú previ al debat
Un dels aspectes més importants abans d’iniciar el debat va ser situar les persones participants en
un marc comú per tal de possibilitar un debat més ric i profitós. En aquest sentit, es va explicar
que les taules de treball virtual no eren un procés isolat, sinó que s'inscrivien en un procés de
reflexió més ampli amb les fases següents:

En aquest sentit, es van explicar les conclusions parcials que el procés havia aportat fins al
moment, sintetitzades en aquests tres punts, recuperats del document de memòria de recollida de
propostes a la plataforma web de participació:
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● 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
● 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/es al
mateix nivell
● 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.
Aquests punts van servir com a premissa de treball per iniciar i guiar els debats posteriorment.
Virtuts i defectes de cada model
A través de l’eina virtual MURAL, les persones participants van omplir post-its exposant les virtuts i
defectes que veien en els projectes plantejats a nivell de barri i en els projectes plantejats a nivell
de ciutat.

Aquesta dinàmica va portar a una primera reflexió sobre cada model, i els punts principals es
poden resumir de la manera següent:
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Principals aspectes de cada model
Llavors, el grup es va dividir en dues sales (sala barri i sala ciutat), per poder debatre sobre quatre
aspectes principals de cada model:
•
•
•
•

Territori que abasta
Temàtica i nombre de projectes
Pressupost i periodicitat
Rol dels agents

Cada sala va treballar a partir d’un mural virtual que es va anar omplir amb les aportacions de les
diverses persones participants. A nivell de propostes de barri, les principals aportacions van ser:
Territori que abasta
● No hi ha consens quant al límit del barri, hi ha qui ho considera adequat tal com està i, en canvi,
hi ha qui és més partidari d’agrupar barris en sectors més amplis per a projectes de més abast. No
hi ha propostes en la línia de desagregar en més unitats.
● Es destaca l’existència de sinergies entre barris fronterers, on la comunicació és fluïda i els
límits són merament administratius. És aquí on hi ha més consens a l’hora de pensar en projectes
comuns que agrupin més d’un barri
● Hi ha un ampli consens al voltant de la idea que els projectes s’han de treballar amb més
antelació. Això no seria només una manera d’elaborar projectes de major qualitat, sinó que també
9
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afavoriria la cohesió. Tot plegat, es fa encara més necessari si els projectes són cocreats entre
diversos barris. Caldria, doncs, pensar en espais i processos per facilitar aquest treball previ, i
també aprofitar-los per a un treball posterior de seguiment i avaluació
Temàtica i nombre de projectes
● Ampli consens respecte no limitar la temàtica, així com incloure específicament els àmbits
socials, culturals, turístics, projectes d’identitat de barri, etc.
● Reconeixement que el nombre de projectes és massa alt, i que això dificulta l’execució i acaba
generant frustració
● Possibilitat de definir els àmbits i tipus d’intervenció i establir diferents terminis segons els tipus
de projectes (alguns tenen un abast molt gran, d’altres són més immediats)
● Es demana definir l’impacte esperat dels projectes i establir mecanismes per al seu seguiment i
avaluació (no només avaluar l’execució/implementació, sinó l’impacte)
Pressupost i periodicitat
● Consens al voltant de la periodicitat més enllà d’un any, i.e. bianual
● No s’aborda el debat sobre el percentatge del pressupost sobre el total
Rol dels agents
● És important obrir-se a la ciutadania i augmentar la participació, una via passa per adreçar-se a
col·lectius específics com ara entitats de joves, col·lectius de persones jubilades, etc.
● El grau de representativitat de les associacions apareix com un aspecte conflictiu, si bé no hi ha
una proposta clara sobre com mesurar-lo i quines conseqüències hauria de tenir a efectes
pràctics, si és que n’ha de tenir
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Sobre les propostes a nivell de ciutat, les principals aportacions van ser:
Territori que abasta
● Qualsevol projecte que superi un barri pot ser considerat de ciutat, sempre que tingui una
naturalesa transversal, és a dir, que impliqui la resta de la ciutat
Temàtica i nombre de projectes
● Els eixos són més transversals a nivell de ciutat, han d’interessar i implicar a tothom d’una
manera o altra
● Cal fer una reflexió al voltant de la selecció entre “projectes de totxo” versus “projectes socials i/
o culturals”, fins ara no s’han contemplat els darrers, o els processos previstos no els han
incentivat
Pressupost i periodicitat
● Els projectes han de ser de llarg termini perquè es pretenen transformacions més profundes, per
tant cal superar la lògica anual de les convocatòries
● No s’aborda el debat sobre el percentatge del pressupost sobre el total
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Rol dels agents
● Hi ha punts de partida diferents entre representants de les entitats i ciutadania a títol individual,
tot i que hi ha acord en la necessitat de mobilitzar i implicar el conjunt de la població. No hi ha
només una única proposta sobre el mecanisme per vehicular la participació.
● Entitats amb un paper aglutinador, acompanyar i sumar els veïns en projectes compartits

En acabat, el grup es va tornar a reunir en una única sala per fer devolució dels principals punts
tractats a cada sala i obrir un breu torn de paraules.
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4.2 SESSIÓ SEGONA. EL DEBAT OPERATIU
Seguint l'esquema proposat en l'informe de diagnosi, la segona sessió va abordar els principals
aspectes operatius dels pressupostos participats (debat operatiu sobre el "com"), partint dels
models definits a la primera sessió. Per facilitar el vincle i permetre un debat més profund, es van
mantenir els grups de la sessió anterior (sala ciutat i sala barris).
Abans d’iniciar el debat, es va fer una síntesi del que s’havia discutit a la primera sessió. Tot
seguit, el focus es va posar en la pregunta "Quins haurien de ser els aspectes operatius per a què
funcionessin uns pressupostos participatius a la ciutat de Girona?". Per fer-ho, es va indagar en
diversos aspectes procedimentals seguint les fases actuals:
•
•
•
•
•

Fase 1. Informació i difusió del projecte
Fase 2. Construcció, selecció i presentació de les propostes
Fase 3. Validació de les propostes definitives
Fase 4. Votació
Fase 5. Execució, seguiment i avaluació

Cada sala va treballar a partir d’un mural virtual que es va anar omplir amb les aportacions de les
diverses persones participants.
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En acabat, el grup es va tornar a reunir en una única sala per fer devolució dels principals punts
tractats a cada sala i obrir un breu torn de paraules.
El debat va tenir molts punts en comú malgrat partir d’escenaris diferents (projectes de barri i
projectes de ciutat). Així mateix, les connexions entre les diverses fases dels pressupostos
participats es van fer paleses. D’una banda, la fase 1 d’Informació i Difusió està molt relacionada
amb la Fase 5 d’Execució i Seguiment, en el sentit que la millor manera d’informar i difondre els
pressupostos participats és realitzant una bona execució i seguiment dels projectes, així com
informant-ne degudament a la ciutadania. La Fase 2 d’Elaboració de propostes està molt
relacionada amb la Fase 3 de Validació, en tant que són processos que han d’anar de la mà per
ser àgils i eficaços. Finalment, la Fase 4 de la Votació també està relacionada amb les altres,
especialment amb la F1 i la F5, però es tracta a part perquè es considera clau per la importància
que té el vot a nivell de legitimitat política.
D’aquesta manera, exposem a continuació les fases i les principals aportacions que es van fer al
respecte:
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F1 Info i Difusió – F5 Execució i Seguiment
Es considera que la clau és explicar quins projectes es porten a terme per generar interès al
voltant dels pressupostos. La millor manera de captar l’atenció ciutadana és ser útils (executar
efectivament els projectes) i ser percebuts com a tal (comunicar-ho efectivament a la ciutadania).
A tall d’exemple, es van proposar algunes idees sobre com informar i difondre:
➢ A peu d’obra o projecte (cartells informatius, informació en espais municipals...)
➢ A peu de barri (campanyes a través de les entitats, informació diferenciada per barri/sector...)
➢ Amb diferents eines, per diferents públics (xarxes socials, butlletins periòdics...)
➢ Visualitzant un canvi (canvi d’imatge com a símbol del canvi de model)
F2 Elaboració de propostes – F3 Validació
En aquestes fases, es considera clau generar les condicions necessàries per a la creació i la
maduració de les propostes. Es fa notar que les propostes han de ser sorgir per iniciativa pròpia
(no imposada) i han de respondre a necessitats compartides (no individuals). Per crear les
condicions necessàries perquè això passi, s’apunten algunes idees més o menys concretes:
➢ Adequar els temps (propostes en tres temps: pluja d’idees, validació, concreció)
➢ Generar espais i mètodes nous (espais interbarri, marxes exploratòries...)
➢ Repensar espais i mètodes existents (garantir mínims a totes les AAVV, major inclusió d’entitats
i ciutadania a les Assemblees de Barri... )
➢ Partir d’una bona base per fer les propostes (incloure o elaborar diagnòstics compartits,
disposar d’informació sobre les actuacions municipals previstes...)
➢ Comptar amb acompanyament tècnic al llarg del procés (participació en espais ad hoc, canals
de consulta permanents...)
➢ Nous criteris per prioritzar les propostes (a part dels criteris econòmics i tècnics vigents,
s’apunten nous criteris: impacte/beneficiaris potencials; innovació; sostenibilitat...)
15

Reforma dels Pressupostos Participats de Girona – Anàlisi de les Taules de Treball
F4 Votació
En aquesta fase cal facilitar el vot a la ciutadania, i per això els projectes han de ser engrescadors
i competitius, la ciutadania s’ha de sentir «cridada a votar». Per fer-ho possible, sorgeixen algunes
propostes com:
➢ Facilitar informació sobre els terminis dels projectes
➢ Ampliació del sufragi (joves +16 o +14, empadronament com a únic requisit per votar...)
➢ Lluitar contra la bretxa digital en el vot (les AAVV com a mediadores / facilitadores del vot)
➢ Lligam amb la campanya de comunicació (canvi d’imatge com a símbol del canvi de model)

4.3 SESSIÓ TERCERA. PRESENTACIÓ DE RESULTATS
Amb el treball efectuat en les dues darreres sessions, l'objectiu de la tercera sessió va ser establir
les principals conclusions i apuntar les principals estratègies de canvi. La sessió va iniciar-se amb
una presentació que situava el procés de reforma i els principals debats mantinguts. Tot seguit, el
regidor responsable i els equips tècnics van explicar els propers passos a seguir. Finalment, es va
procedir a donar una darrer torn de paraules per recollir les observacions pertinents de les
persones participants. A continuació es resumeixen les conclusions de la sessió:
La necessitat de reforma
Els debats mantinguts al llarg de les diverses sessions han posat de manifest la necessitat de
reformar els pressupostos participats de Girona. Si bé el sentit de la reforma no és igual per a
tothom, totes les persones participants manifesten aspectes a millorar respecte la situació actual,
especialment en relació a demandes de més agilitat i eficàcia. Per part de l’Ajuntament, també es
fa palesa la necessitat de canvis, en aquest cas per aconseguir un procés més ordenat i coherent
que seleccioni i encamini les propostes amb més garanties d’execució.
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En aquest sentit, doncs, la reforma apareix com un consens bàsic. Amb tot i això, cal tenir en
compte que algunes persones han manifestat percebre-ho amb recança com «un allunyament de
la idea inicial» dels pressupostos participats.
La combinació de les propostes de barri amb propostes que vagin més enllà
Un dels debats més interessants que s’han mantingut durant les sessions, a vegades de manera
explícita i de vegades implícita, és sobre el marc territorial de les propostes que han de configurar
els pressupostos participats. Actualment les propostes es fan en el marc del barri, però l’informe
de diagnosi ja recollia la voluntat de diversos agents d’anar més enllà del barri i elaborar, també,
propostes amb visió de ciutat. Aquesta voluntat responia tant a la idea de fer més viable la gestió
dels projectes com d’aconseguir projectes més ambiciosos.
En aquest sentit, el document de memòria de recollida de propostes a la plataforma web de
participació recollia la demanda d’avançar cap a un «sistema mixt» que permetés continuar
realitzant propostes de barris però que, alhora, permetés decidir alguns projectes de ciutat. Per
aprofundir en les implicacions d’aquest model mixt, metodològicament es va adoptar aquesta
premissa de treball i es van organitzar les sessions diferenciant les propostes de barri i les
propostes de ciutat, que es van treballar en grups reduïts i sales separades.
Aquest sistema de treball va portar a una reflexió molt pertinent sobre els aspectes territorials de
les propostes. En resumim aquí els punts principals:
•

En primer lloc, es va fer palès que la separació no és nítida i que les propostes de barri i
les propostes de ciutat poden ser termes equívocs. Es van posar exemples de propostes
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de barri que poden impactar el conjunt de la ciutat (un equipament pensat per servir el
conjunt de la ciutat, per exemple), i de propostes interbarris que poden tenir un impacte
limitat (una passera física de connexió entre barris, per exemple)
•

Així mateix, les persones participants es van adonar que no tenien l’hàbit de pensar en
clau de ciutat, i que normalment tendien a quedar-se en allò més proper (barri, carrer), i a
vegades fins i tot només en allò que els afectava individualment. Aquest hàbit ha estat
reforçat per la dinàmica dels set anys de pressupostos participats basats en les propostes
de barri.

•

Amb la voluntat d’incorporar una mirada més estratègica, però alhora conscients de la
dificultat de definir un àmbit tant complex com el del conjunt de la ciutat, es va destacar un
àmbit que podia ser un bon punt d’equilibri: els barris fronterers, on la comunicació és
fluïda i es donen moltes sinergies. És aquí on hi ha més consens a l’hora de pensar en
projectes comuns que agrupin més d’un barri, i per tant és aquí on s’hauria de dedicar
esforços quan es vulguin elaborar propostes amb una visió més àmplia. Es destaca el fet
que treballar projectes entre diversos barris no només és beneficiós pels projectes en si,
sinó que també són una forma de generar cohesió social a mitjà i llarg termini. En aquest
sentit, es va recollir la necessitat de disposar d’espais de trobada interbarris per conèixer i
treballar sobre les realitats complexes i imbricades dels barris.

•

Ja en un àmbit més sectorial, s’ha trobat consens en la voluntat d’incloure projectes de
tipus social i cultural, però alhora hi ha un desconeixement dels límits que permet la partida
municipal d’inversions (la única que permeten els pressupostos participats) i de les
alternatives de finançament possibles per als projectes que no puguin ser inclosos als
pressupostos participats (per exemple, a través de les subvencions municipals).

Dels models diferenciats al model inclusiu
La idea que cal explorar i treballar les sinergies entre barris, conjuntament amb el reconeixement
que actualment el nombre i fragmentació de les propostes és massa alt, apunten cap a un model
que permeti combinar les propostes de barri amb les propostes que incloguin més d’un barri.
Amb tot, el debat territorial ha posat de manifest les dificultats de distingir entre el que serien
propostes de barri i el que serien propostes de ciutat. A més, un model mixt podria ser problemàtic
a l’hora de de quadrar dos pressupostos diferenciats, establir dos sistemes de vots, etc. Per això,
sembla més raonable caminar cap a un nou model inclusiu que incentivi les propostes conjuntes,
en un nombre més reduït i competitiu, i que prevegi espais oberts a la ciutadania per a que puguin
ser treballades amb més temps.
Aquest model permetria les propostes de barri tal com es fan actualment, però establiria les
condicions necessàries per a l’elaboració de propostes conjuntes i, eventualment, aquestes
podrien ser incentivades a través de criteris que els donessin més puntuació, sempre que
s’expliquessin els beneficis de la cooperació.
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Aquest model és coherent amb una periodicitat que vagi més enllà de les convocatòries anuals,
perquè permetria més temps per a l’organització dels agents i la maduració de les propostes.

Un nou reglament com a oportunitat
Com s’ha dit, al llarg de les sessions es van manifestar la importància dels hàbits participatius de
la ciutadania i el teixit associatiu municipal, més enllà dels aspectes formals o normatius. En
aquest sentit, el nou reglament dels pressupostos participats s’ha d’entendre com una eina i no
com a finalitat, amb l’objectiu que esdevingui un instrument per propiciar el canvi d’hàbits
necessari per a posar en marxa el nou model de pressupostos participats de la ciutat.
A partir de les principals estratègies de canvi que han sorgit a les sessions i que s’han sintetitzat
en aquest apartat, resta en mans dels Consistori la concreció tècnica en l’articulat del nou
reglament i la validació política a través de l’equip de govern i els grups polítics municipals de
l’Ajuntament. Tal i com es va detallar a la sessió per part dels equips tècnics, els propers passos
(procediment i calendari estimat) fins a la posada en marxa del nou reglament són:

Procés de participació

Procés administratiu

FEBRER-JULIOL 2020 – Elaboració de
l’informe de diagnosi realitzat pel catedràtic
Quim Brugué a partir de 39 entrevistes a
agents clau del procés
OCTUBRE-NOVEMBRE 2020 - Recollida de
propostes a partir de l’informe de diagnosi a
través d’una plataforma web i redacció de la
memòria
MAIG-JUNY
2021
–
Organització
i
dinamització d’uns grups de treball virtuals per
a la reforma dels pressupostos participats per
part de la cooperativa Ilabso i redacció de
l’informe amb les conclusions
JULIOL 2021 - Informe jurídic emès pel
Secretari de la Corporació sobre l’adequació la
necessitat de dur a terme una consulta pública
prèvia
JULIOL 2021 - Consulta pública prèvia a
través de la plataforma Decidim (15 dies)
JULIOL 2021 – Retorn dels resultat de la
consulta pública prèvia
JULIOL 2021 – Constitució de la Comissió
d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte
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JULIOL-SETEMBRE 2021 – Redacció de
l’avantprojecte
SETEMBRE
2021
l’avantprojecte

–

Presentació

de
OCTUBRE 2021 - Comissió Informativa de
Drets de les persones: Presentació de la nova
proposta de reglament
OCTUBRE 2021 - Aprovació inicial del nou
reglament pel Ple Municipal

OCTUBRE-NOVEMBRE - Tràmit d’exposició
pública del nou reglament durant el termini de
30 dies (hàbils)
DESEMBRE 2021 - Aprovació definitiva del
nou reglament pel Ple Municipal

La impossibilitat de satisfer tothom
El conjunt de les sessions ha mostrat, en general, més consensos que dissensos. La necessitat
d’efectuar una reforma en clau de millora i la voluntat de combinar en un mateix marc flexible
diferents tipus de propostes són els principals punts en comú. Ara bé, persisteixen diferents
maneres de veure la reforma i diferents maneres d’entendre els projectes, la qual cosa no deixa
de ser una mostra de la riquesa i diversitat del teixit associatiu i la ciutadania del municipi.
En bona mesura, les diferències que persisteixen són les mateixes que es mostren a l’informe de
diagnosi realitzat el 2020 a base d’entrevistes a diversos agents clau. A la darrera sessió, algunes
persones es van mostrar inquietes en relació als canvis que el nou reglament pogués aportar,
sobretot en l’aspecte d’obrir-se a projectes que van més enllà del barri.
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5. CONCLUSIONS
Les tres taules de treball virtuals per a la reforma dels pressupostos participats de Girona
celebrades entre els mesos de maig i juny han tingut per objectiu esbossar les principals
estratègies de canvi de cara a elaborar un nou reglament dels pressupostos participats de Girona.
El procés ha assolit els seus objectius de participació, aconseguint una representació variada en
relació als col·lectius representats i constant al llarg de les sessions (un total de 32 persones a la
primera sessió, 29 a la segona i 26 a la tercera). Tal com estava previst, les associacions de veïns/
es hi han tingut un pes determinant, però també hi han participat activament representants d’altres
entitats de la ciutat, així com els partits polítics i, en menor mesura, la ciutadania no organitzada.
Les taules han entroncat el treball realitzat anteriorment amb l’informe de diagnosi i la plataforma
web de participació, i n’han aterrat algun dels aspectes que fins ara restaven oberts. En aquest
sentit, es partia de la premissa d’un model mixt que que permetés continuar elaborant propostes
de barri però que, alhora, permetés decidir alguns projectes de ciutat. Les taules han donat lloc a
un interessant debat sobre la base territorial de les propostes, posant de manifest les dificultats de
distingir entre un tipus de propostes i les altres, així com altres aspectes operatius relacionats amb
el pressupost i el vot dual associats a un model mixt.
Per això, aquestes conclusions apunten cap a un model inclusiu i flexible que admeti els dos
tipus de propostes, tot incentivant les propostes conjuntes de diversos barris. L’objectiu és
arribar a un nombre més reduït i competitiu de propostes, alhora que aquestes són més
consensuades i madures, facilitant la posterior tasca de validació per part dels serveis tècnics
municipals. Així mateix, la participació de diversos barris en l’elaboració de propostes busca
incrementar el capital social de la ciutat i la cohesió social entre els seus diversos sectors.
Amb tot, si bé aquest model és el que genera més consens, no es pot parlar d’unanimitat, la qual
cosa és esperable en un entorn divers i complex com el de la ciutat de Girona. En bona mesura,
les diferències que persisteixen són les mateixes que es van detectar a l’informe de diagnosi de
2020. Al llarg del procés, algunes persones han mostrat inquietud en relació als canvis que el nou
reglament pugui aportar, sobretot en l’aspecte d’obrir-se a projectes que van més enllà del barri.
Dit això, cal dir que l’adopció d’un nou model flexible i inclusiu és coherent amb el procés de
reforma portat a terme fins avui. D’altra banda, l’enquesta de valoració de les taules indica que
pràcticament un 70% de respostes estan molt o bastant d’acord amb el resultats de les sessions.
La fórmula concreta de traslladar aquest nou model en l’articulat d’un reglament pertany als equips
tècnics municipals pel que fa a la redacció, i als equips polítics pel que fa a l’aprovació. Amb tot,
podem apuntar les principals estratègies de canvi en relació a la situació actual i l’afectació en
l’articulat del reglament vigent:
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Àmbit
d’actuació

Principals
estratègies de canvi

Situació
actual

Afectació en
l’articulat vigent
del reglament

Periodicitat

Més enllà d’un any

Anual

Capítol 1

Agents i òrgans
decisors

Introduir espais
interbarri amb
acompanyament tècnic
municipal, donar més
protagonisme a les
entitats no veïnals i la
ciutadania

Inexistència d’aquests
espais i poca
rellevància de les
entitats no veïnals i la
ciutadania

Capítol 2

Criteris de valoració de Introduir criteris sobre Existència només de
les propostes
impacte/beneficiaris
criteris tècnics i
potencials (afavorir
econòmics
propostes conjuntes de
diversos barris),
innovació, sostenibilitat

Capítol 2

Fases del procés

Introducció d’una fase Inexistència d’aquesta
de concreció /
fase de manera
maduració dels
explícita
projectes, amb
acompanyament tècnic
municipal

Capítol 3

Procés de votació

Ampliació del sufragi a
16 o 14 anys, rol de les
AAVV com a
facilitadores per reduir
la bretxa digital de
col·lectius

Capítol 4

Comunicació

Nou enfocament i canvi Estratègia de
d’imatge oficial,
reedicions
implicació de les
entitats en la
campanya de
comunicació
(descentralització)

Sufragi de persones
majors de 18 anys,
falta d’un protocol clar
sobre com facilitar el
vot a col·lectius

Capítol 5
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Com es pot observar a la taula anterior, el conjunt d’estratègies de canvi impacten en el conjunt de
l’articulat del reglament actual, per la qual cosa no és aconsellable procedir a una modificació
parcial del reglament actual, sinó més aviat treballar en l’elaboració d’un reglament que parteixi
d’un nou enfocament.
Així mateix, cal insistir en el fet que el reglament no és una finalitat en si mateixa sinó una eina per
propiciar un canvi d’hàbits participatius. En aquest sentit, com ja apuntava l’informe de diagnosi de
2020 i s’ha fet notar també en diverses intervencions a les taules de treball, caldria emmarcar el
nou reglament en una estratègia municipal de participació ciutadana de més abast i per al conjunt
de la ciutat.
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ANNEX: RESULTATS DE L’ENQUESTA D’AVALUACIÓ DE LA SESSIÓ
En acabar la tercera sessió de les taules de treball virtuals es va passar a les persones assistents
un qüestionari online de valoració del procés. El qüestionari s’estructurava en diverses afirmacions
sobre les quals les persones responents havien de manifestar si s’hi trobaven molt, bastant, poc o
gens d’acord. El qüestionari es dividia en 4 blocs:
1.
2.
3.
4.

Valoració de la preparació de les sessions
Valoració de l’execució de les sessions
Valoració de les expectatives respecte dels resultats de la sessió
Valoració global

Es van obtenir 13 respostes i a continuació es resumeixen els resultats obtinguts.

24

Reforma dels Pressupostos Participats de Girona – Anàlisi de les Taules de Treball
Respecte la preparació de les sessions, allò que millor s’ha valorat és la convocatòria i l’antelació
amb la que s’ha enviat la informació sobre les sessions amb un 61,5% de respostes que diuen
molt d’acord i un 30,8% bastant d’acord. La claredat dels objectius de les sessions és el segon
ítem més ben valorat, amb un 38,5% molt d’acord i un 46,2% bastant d’acord. Finalment, la
claredat dels materials d’informació previs recull un 30,8% de respostes molt d’acord i un 46,2%
bastant d’acord. En tot el bloc no hi ha cap resposta que es manifesti poc o gens d’acord.
Figura 1. Valoració de la preparació de les sessions

Font: Enquesta de valoració del procés de participació
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Quant a l’execució de les sessions, l’ítem més ben valorat, amb un 69,2% de les respostes molt
d’acord, és el paper dels dinamitzadors a l’hora de demostrar un bon nivell professional i afavorir
el debat entre els participants. En la resta d’ítems les respostes molt d’acord se situen entre el
23,1% i el 38,5%, i la resta d’opinions manifesten estar bastant d’acord. Només un 7,7% ha estat
poc d’acord amb l’afirmació que totes les opinions rellevants en aquesta matèria hi han estat
representades.
Figura 2. Valoració de l’execució de les sessions

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació
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En relació a les expectatives de les persones participants, hi ha més varietat d’opinions. Es
preguntava sobre si les aportacions havien estat adients, si s’havia arribat a solucions concretes i
si els resultats recollien la opinió personal sobre el que calia fer. Entre un 61,6% i un 69,2% diuen
estar molt o bastant d’acord amb totes les afirmacions, mentre que les que estan poc d’acord
oscil·len entre el 23,1% i el 30,8%. Només un 7,7% diu estar gens d’acord amb l’afirmació que Els
resultats assolits recullen de forma bastant aproximada la meva opinió sobre el que s’hauria de fer.
Figura 3. Valoració de les expectatives respecte dels resultats de la sessió

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació
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Finalment, el darrer bloc recull la valoració global feta pels assistents. Destaquem que un 30,8%
de les persones assistents estan molt d’acord en el fet d’estar satisfets/es del seu grau de
participació i dels resultats generals de les sessions. Aquests percentatges arriben a pràcticament
el 70% si sumem les respostes molt d’acord i bastant d’acord. Per la seva banda, les respostes
que s’hi mostren poc d’acord oscil·len entre el 7,7% i el 15,4%, i arriben al 30,8% a les afirmacions
«he après coses que no sabia» i «s’han assolit els objectius plantejats». En tot el bloc no hi ha cap
resposta que es manifesti gens d’acord.
Figura 4. Valoració global

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació
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Respecte el perfil de les persones que han contestat l’enquesta, un 38,5% eren membres d’una
associació de veïns, un 23,1% eren membres d’altres tipus d’entitats i un 15,4% representaven a
ciutadania no organitzada. En termes de gènere, un 69,2% de les respostes provenen d’homes i
un 23,1% de dones.
Figura 5. Accés a la convocatòria

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació

Figura 6. Gènere

Font: Enquesta d’avaluació del procés de participació
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