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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS DE GIRONA
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. Alhora, és un mecanisme que permet saber quines
són les prioritats dels veïns i veïnes, i fomenta la coresponsabilitat. S’incorpora, així, la
ciutadania en la presa de decisions municipals.
El procés està 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. 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.
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.
CALENDARI DEL PROCÉS
El 18 de desembre de 2017 es va aprovar inicialment el Pressupost Municipal d’enguany
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 16 de gener de 2018 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 29 de gener i l’11 de febrer, els veïns i veïnes a títol individual varen presentar
216 propostes a realitzar en els seus barris que es varen recollir a través d’un formulari
web.
Entre el 19 de febrer i el 2 de març es varen convocar les Assemblees de Barris, on
podia participar-hi 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 dels 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 104
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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. Aquest període va durar entre el 5 de març i el 13 d’abril.
Els informes generats per aquest Equip es varen traslladar a les Assemblees de Barris
de retorn, que es varen celebrar entre el 16 i el 30 d’abril. De les 104 propostes totals,
finalment 79 anirien a consulta perquè eren viables.

Propostes
rebudes de la
ciutadania a
través del web
Propostes
presentades a
les
assemblees de
barri i
valorades
tècnicament
Propostes
viables
sotmeses a
consulta

Any 2018
216
aportacions

Any 2017
189
aportacions

Any 2016
25
aportacions

Any 2015
213
aportacions

Any 2014
111
aportacions

Any 2013
No es va
fer

104
propostes

123
propostes

117
propostes

121
propostes

92
propostes

84
propostes

79
projectes

100 projectes

92
projectes

98
projectes

74
projectes

66
projectes

Comparativa de l’evolució de les propostes en les diferents edicions

En data 10 de maig es va reunir la Comissió Mixta per ratificar els projectes que se
sotmetrien a consulta a cada barri.
En la consulta, que va tenir lloc entre l’11 i el 24 de juny, 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.
Si el projecte més votat no exhauria la partida assignada, es podria portar a terme el
segon projecte més votat si era viable econòmicament i així successivament fins a
esgotar la partida. En cas que no fos possible perquè els projectes successius al més
votat no eren viables econòmicament amb els diners que restaven d’aquest primer el
romanent del barri s’acumularia a la partida que se li assignés l’any següent.
RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ
En l’edició del 2018 el nombre de vots ha tornat a augmentar respecte l’any passat. Hi
ha hagut 4.929 vots, que representen el 6,08% del cens. De totes les edicions aquest ha
estat el segon 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
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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.

Imatge de la roda de premsa de presentació dels resultats de la consulta. 25 de juny de 2018.

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

4.929 vots
(6,08%)

3.391 vots
(4,39%)

4.989 vots
(6,49%)

3.543 vots
(4,52%)

2.463 vots
(3,40%)

1.444 vots
(2,22%)

Vot
electrònic

Vot electrònic

Vot electrònic

dels quals
2.617 vot
electrònic

Presencial

Presencial

14 dies
votació
(juny)

13 dies
votació (juny)

12 dies
votació (juny)

5 dies votació
(abril)

2 dies votació
(maig)

1 dia votació
(juliol)

Comparativa de l’evolució de la participació en les diferents edicions

A partir dels pressupostos participats, entre el 2013 i el 2017 s’han presentat 537
propostes, de les quals 430 s’han portat a consulta.
Amb motiu del resultat de la consulta s’executaran un total de 274 projectes, dels quals
218 ja han finalitzat (79,56%) i 56 (20,44%) estan pendents d’execució.
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Aquest 2018 la ciutadania ha seleccionat 60 propostes més. Aquestes propostes
representen un 63% d’actuacions d’urbanisme i mobilitat i la resta fan referència a
propostes de l’àmbit social, cultural o esportiu i a projectes per millorar espais verds.
Aquestes propostes representaran l’execució de 53 projectes nous. Les altres 7
propostes seleccionades fan referència a reservar la quantitat assignada al seu barri per
a la propera edició dels pressupostos participats o a aportacions per ampliar projectes ja
triats en edicions anteriors.
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 300 projectes des de la primera edició dels pressupostos participats dels barris i
representarà una inversió de 6.800.000 €, 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 s’ha incrementat la
partida fins a 1.200.000 euros cada any).
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ
Durant el 2018, 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 i app municipal, presència a les xarxes socials, vídeo promocional, emailings)
• Altres mitjans (fulletons, cartells, banderoles, bus urbà, bustiades).
Respecte al 2017 només s’ha tornat a utilitzar el recurs de les banderoles als fanals com
ja s’havia fet en edicions anteriors per donar a conèixer a la ciutadania la consulta.
També s’ha canviat el format de la credencial per votar que s’envia a casa a les
persones amb dret a vot, a petició dels membres de les entitats que formen part de la
Comissió Mixta de Ciutat. Ha estat una tramesa més institucional, amb sobre
d’Ajuntament, que ha permès que la ciutadania mostrés més interès que en altres
edicions.
Aquest any també s’ha intentat ser més actius a les xarxes socials i per exemple s’ha fet
una campanya amb un vídeo que ha editat l’Ajuntament sobre les millores que han
suposat els pressupostos participats per als barris, el qual podeu veure a través del
següent enllaç veure vídeo
Pel que fa a la resta d’accions comunicatives s’han continuat editant el butlletí
informatiu, s’han distribuït cartells per tota la ciutat, s’ha retolat un bus urbà, s’han
publicat notes de premsa als diaris i s’hi han fet anuncis,...
També s’ha anat actualitzant la web de refèrencia, on es pot trobar tota la informació
tant del procés del 2018 com de les anteriors edicions veure web
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