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OBJECTIU
L’objectiu general és sotmetre a participació ciutadana una part del Pressupost
Municipal de l’Ajuntament de Girona amb la finalitat de:
Permetre a les entitats veïnals i a les associacions de barri proposar projectes
per a la millora del barri.
Implicar els veïns i veïnes dels barris en la presa de decisions i en la millora del
seu barri.
Fer més transparents els pressupostos i la implementació de les polítiques
públiques, especialment en l’àmbit de la millora urbana.
DESCRIPCIÓ
Els pressupostos participats dels barris són un instrument de participació de la ciutat, a
través dels quals, les entitats i la ciutadania poden proposar i decidir quin és el destí
d’una part del pressupost municipal, regulat per un reglament, aprovat pel Ple Municipal
el 8 de juliol de 2013, que conté les bases generals, els òrgans, funcions i el
procediment, consensuat per una Comissió Mixta de Ciutat a la primera edició.
Els pressupostos participats es realitzen a tota la ciutat de Girona, però l’abast de cada
procés participatiu és a nivell de barri. Per a l’aplicació d’aquest programa la ciutat s’ha
dividit en 30 barris, que coincideixen en la definició territorial de les regidories de barri.
Actualment, a cadascun dels barris hi ha representació veïnal organitzada i formalment
registrada en el Registre Municipal d’Entitats.
METODOLOGIA / CALENDARI
És un procés que es desenvolupa bàsicament en tres fases: la presentació de propostes
per part de la ciutadania i entitats, el debat i la priorització de propostes en el marc de
les assemblees, i finalment la votació. Per tant, contempla la creació d’espais i òrgans
de participació com són les assemblees, el disseny i la implementació de polítiques
públiques de participació ciutadana.
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El 18 de febrer de 2019 es va aprovar inicialment el Pressupost Municipal i a partir
d’aquesta data es va iniciar la preparació del butlletí informatiu que havia de rebre la
ciutadania per presentar que començava el procés participatiu.
En data 26 de febrer de 2019 es va reunir la Comissió Mixta de Ciutat per fixar les
partides pressupostàries per a cada barri d’acord amb els criteris objectius establerts,
que principalment són el nombre d’habitants, la superfície del barri, la densitat de
població, el nombre d’equipaments municipals que disposa el territori i aspectes més
socials com l’índex d’atur, el percentatge de persones estrangeres que hi resideixen, el
de gent gran o el d’infants.
Entre el 18 i el 28 de març, els veïns i veïnes a títol individual varen presentar 305
propostes a realitzar en els seus barris que es varen recollir a través d’un formulari web.
Entre l’1 i el 12 d’abril es varen convocar les Assemblees de Barris, on podia participarhi tota la ciutadania, a títol personal o a títol associatiu. En aquestes assemblees les
entitats i associacions de veïns varen haver de prioritzar fins a un màxim de cinc
propostes, tant d’aportació pròpia com de les proposades a través del formulari web pels
ciutadans a títol individual, per executar en el seu barri.
Fruit de la celebració d’aquestes assemblees es varen presentar un total de 127
propostes a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica, format per tècnics municipals de
diferents àmbits, que varen ser avaluades pel que fa a la seva viabilitat tècnica, jurídica i
econòmica.
Els informes generats per aquest Equip es varen traslladar a les Assemblees de Barris
de retorn, que es varen celebrar entre el 12 de setembre i l’1 d’octubre. De les 127
propostes totals, finalment 90 anirien a consulta perquè eren viables.
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Comparativa de l’evolució de les propostes en les diferents edicions

En data 9 d’octubre es va reunir la Comissió Mixta per ratificar els projectes que se
sotmetrien a consulta a cada barri.
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En la consulta, que va tenir lloc entre el 18 de novembre i el 2 de desembre, els veïns i
veïnes majors de 18 anys i empadronats a la ciutat varen poden decidir quins volien que
s’executessin entre tots els projectes proposats.
RECURSOS
El procés participatiu el dissenya i executa el personal municipal del servei de
participació ciutadana de l’Ajuntament. Concretament, hi ha la dedicació de la
responsable del servei i tècnica de participació ciutadana, la dedicació d’una
administrativa i part de dedicació d’una auxiliar administrativa, ambdues adscrites al
servei.
Pel que fa als recursos materials, el pressupost municipal té una assignació
pressupostària concreta destinada a l’execució d’aquest projecte.
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ
Durant el 2019, la campanya de comunicació ha estat força continuista respecte a les
altres edicions dels pressupostos participats; hem combinat diferents canals de
comunicació en les diferents fases del procés:
• Mitjans tradicionals (anuncis, notes de premsa i butlletins informatius)
• Internet (web, presència a les xarxes socials, e-mailings)
• Altres mitjans (fulletons, cartells, banderoles, bus urbà, bustiades).
S’ha enviat un díptic informatiu a totes les llars per presentar el procés. S’han distribuit
1.100 cartells i s’ha utilitzat un vinil d’autobús urbà de la línia L1/L2 i 15 opis per fer
difusió sobre el període en què la ciutadania a títol individual podia fer propostes a
realitzar en el seu barri a través d’un qüestionari a la pàgina web dels pressupostos
participats.
Pel que fa a la campanya de difusió durant el període de votacions, a banda de la difusió
diària a xarxes socials, a Telegram, a Facebook i a Twitter, ha estat actiu el baner al
visor del web i al butlletí durant tot el procés. També se n’ha fet difusió als següents
mitjans de comunicació: El Punt, Diari de Girona, Tot Oci, Diari Ara, Cadena Ser,
Món.cat i Gerió.cat.
A més, se n’ha fet difusió per tota la ciutat amb 354 banderoles, 1.025 cartells en punts
d’interès de tots els barris i 12 opis.
També s’ha anat actualitzant la web de refèrencia, on es pot trobar tota la informació
tant del procés del 2019 com de les anteriors edicions
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PRESSUPOST
FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Edició i impressió del butlletí informatiu inicial adreçat a la
ciutadania
Distribució del butlletí informatiu a totes les llars gironines
Impressió i distribució d’altre material informatiu

1.850,96 €
2.321,99 €
1.159,24 €

SUBTOTAL
5.332,19 €

FASE DE PRIORITZACIÓ DE PROPOSTES
Contractació de la plataforma de vot electrònic
Edició, impressió i distribució de les credencials de vot
adreçades a la ciutadania
Servei d’impressió i instal·lació de banderoles

23.595,00 €
8.634,56 €
4.064,95 €

Impressió i distribució d’altre material informatiu
830,59 €
SUBTOTAL
37.125,10 €

TOTAL:

42.457,29 €

SEGUIMENT I AVALUACIÓ: RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ
En l’edició del 2019 el nombre de vots ha disminuït lleugerament respecte l’any anterior.
Hi ha hagut 4.380 vots, que representen el 5,25% del cens. De totes les edicions aquest
ha estat el tercer any amb més votació, el que va obtenir més participació va ser el 2016
amb 4.989 vots.
Com ja passa des del 2016, s’ha fet íntegrament votació electrònica i com a fórmula
substitutiva de la participació presencial, el personal de les Oficines d’Informació i
Atenció Ciutadana als barris (en el seu horari habitual) va informar i ajudar a emetre el
vot a totes aquelles persones que ho necessitaven durant els dies de votació
electrònica.
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Comparativa de l’evolució de la participació en les diferents edicions

A partir dels pressupostos participats, entre el 2013 i el 2019 s’han presentat 769
propostes, de les quals 610 s’han portat a consulta.
Amb motiu del resultat de la consulta, fins a l’any 2018 s’executaran un total de 369
projectes, dels quals 290 ja han finalitzat (78,59%), 75 (20,32%) estan pendents
d’execució i 4 (1,08%) han resultat finalment inviables. Els 68 projectes de l’edició del
2019 (votats entre el 18 de novembre i el 2 de desembre) s’executen a partir de l’any
2020 i n’hi ha un de totalment finalitzat.
De les 68 propostes que la ciutadania ha seleccionat per al 2019, un 70,6% corresponen
a actuacions d’urbanisme i mobilitat, un 11,8% a projectes de sostenibilitat o d’esports i
el 17,6% restant a projectes de caire social i cultural.
L’impacte dels pressupostos participats es pot observar en els resultats finals, és a dir,
el canvis i els beneficis per als barris que impliquen els projectes executats.
Els projectes que ja han finalitzat o que es troben en procés d’execució són l’impacte
més rellevant que té aquest procés; en aquest sentit, s’aconseguiran implementar més
de 400 projectes des de la primera edició dels pressupostos participats dels barris i
representarà una inversió de 8.000.000 €, repartida entre els 30 barris de la ciutat (l’any
2013 i 2014: 1.000.000 d’euros cada any, i a partir del 2015 es va incrementar la partida
fins a 1.200.000 euros per cada any).
Enguany els pressupostos participats de Girona es troben en fase de revisió, que s’està
duent a terme de manera participativa, primer a partir d’un anàlisi documental de totes
les propostes de millora que s’havien realitzat des del 2013 tant per part de les entitats
com de la ciutadania, i també a partir de quaranta entrevistes realitzades a diversos
actors que han format part dels pressupostos participats per part del catedràtic de
Ciència Política Quim Brugué en el marc d'un conveni de col·laboració signat amb la
Universitat de Girona. Tot seguit, amb la recollida de propostes de tota la ciutadania a
través d’una plataforma web de participació. I finalment, amb a creació d’unes taules de
treball amb entitats, grups polítics, altres agents socials i ciutadania individual. El resultat
de tot aquest procés definirà el nou escenari dels pressupostos participatius de Girona
per als propers anys.
5

