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març de 2018

RADIO OLOT
Dijous, 16 de gener de 2018.

RIUDAURA ANIRÀ A LES URNES AL MAIG
Serà en els primers pressupostos participatius que organitza el municipi. Els veïns decidiran
com destinar 12.000 euros del pressupost municipal. Amb Riudaura són cinc els municipis
garrotxins que han posat en marxa aquesta iniciativa o la posaran aquest 2018.
PAU MASÓ – RIUDAURA. Donar veu al poble.
Aquest és l’objectiu que busca l’Ajuntament
de Riudaura amb la primera edició dels
pressupostos participatius. La localitat va
aprovar en l’últim ple municipal el reglament
d’aquesta iniciativa que ha de permetre als
veïns decidir com invertir 12.000 euros del
pressupost municipal. Els riudaurencs
podran fer propostes a l’Ajuntament, aquest
les avaluarà i les portarà a votació perquè els
mateixos ciutadans acabin decidint. Segons
explica l’alcalde de la localitat, David Jané, a
Ràdio Olot, la votació està prevista fer-la el
mes de maig, coincidint amb la Festa del
Roser. Aquest diumenge, es farà al municipi
una sessió informativa on s’explicarà als
veïns com poden presentar les propostes i
quin calendari hi haurà.
Mieres, un mirall per Riudaura.
Per tirar endavant aquests pressupostos participatius, Riudaura s’ha emmirallat amb Mieres, una altre
localitat garrotxina que també ha impulsat la mateixa iniciativa. Segons Jané, Mieres és un exemple
inspirador.
Comptant Riudaura i Mieres, a la comarca ja són cinc els municipis que han organitzat o organitzaran
pressupostos participatius. L’any passat també va ser Beuda i aquest 2018, seran Tortellà i Olot. La capital
de la Garrotxa preguntarà el mes de maig a alguns dels seus barris com distribuir 100.000 euros.
Enllaç: http://www.radiolot.cat/noticies/riudaura-anira-urnes-proper-mes-maig/

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 22 de gener de 2018

L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS ENTREGA 10.000 LLIBRES
INFORMATIUS PEL PRESSUPOST LOCAL.
Aquest apartat representarà un 16% del pressupost total aprovat pel 2017
L'Ajuntament de Palamós ha iniciat aquesta setmana la distribució pels domicilis de la vila d'un total de
10.000 llibrets informatius (un miler més es repartirà des dels diversos serveis municipals) del pressupost
municipal de 2018, seguint la línia dels editats els darrers dos anys.
Aquest document mostra de manera resumida i planera els ingressos i despeses municipals, així com les
inversions previstes per a aquest any a la vila. L'objectiu d'aquesta proposta és donar a conèixer de primera
mà a la ciutadania i de manera transparent com es canalitza l'administració dels recursos econòmics de la
vila, així com el finançament de projectes i dels serveis.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/01/19/lajuntament-palamos-entrega-10000-llibres/890938.html
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INFO JONQUERA
Dimecres, 24 de gener de 2018

AQUEST ANY L’AJUNTAMENT TAMBÉ ADEQUARÀ EL PARC DE
DAVANT DE LA LLAR D’INFANTS
Els nens i nenes de l'escola Josep Peñuelas del Río de la Jonquera presentaran demà al matí els projectes
de reforma del Parc d'en Lloveres que ells mateixos han estat dissenyant al llarg dels darrers mesos. L'acte,
que està obert al públic, començarà a les 11.30 h a la sala de plens de l'Ajuntament.
Els infants tenen previst exposar públicament al Consistori diversos plans de millora i arranjament d'aquest
espai del municipi, que és el parc més gran de la Jonquera. Els han ideat ells mateixos, per grups, a partir
dels coneixements que han adquirit a classe en matèries com les matemàtiques i la geometria.
L'adequació del parc era un dels compromisos adquirits pel govern municipal a principis de mandat, i
enguany l'Ajuntament té previst destinar-hi una partida de 70.000 euros. És una actuació que s'emmarca en
la voluntat de la Corporació d'impulsar, de manera gradual, una reforma integral dels diferents parcs infantils
del municipi, que era una de les peticions del Consell d'Infants.
En aquest sentit, l'Ajuntament valora molt positivament la implicació dels nens i nenes que formen part de
l'òrgan. Un Consell que va ser un dels primers que es va crear a l'Alt Empordà, ja fa més de 10 anys (el 2006),
i que esdevé un espai de participació i debat dels joves en les polítiques del Consistori, alhora que fomenta
la reflexió i l'aprenentatge de les dinàmiques i funcionament de l'Ajuntament.

El parc de la llar d'infants, també
Paral·lelament, aquest 2018 l'Ajuntament també arranjarà els elements i estructures del parc infantil que hi
ha a davant de la llar d'infants municipals. De fet, ja ha adjudicat les obres a l'empresa Aplicacions i
Manteniment Dabau, SL.
Les obres costaran 49.960,45 euros i permetran diversificar l'oferta lúdica actual i oferir unes instal·lacions
segures i adaptades a les necessitats de les famílies de la Jonquera. En aquest sentit, es reforçaran les
instal·lacions no només com a recursos de lleure, sinó que també com a espais de relació i convivència
entre els infants. Més concretament, s'instal·laran una estructura multijocs, un balancí i dues molles que
estaran protegides per una zona de seguretat pavimentada amb un terra flexible de cautxú multicolor.
El regidor de Territori i Qualitat Urbana, Rafa Medinilla, recorda que "aquestes accions formen part de la cura
que volem tenir de l'espai públic del poble. I encara que no siguin grans obres, són necessàries per garantir
la seguretat dels nens i millorar la imatge del parc".
Enllaç: http://www.infojonquera.cat/article/45865/els-infants-de-la-jonquera-presentaran-dema-el-projecte-que-han-ideat-per-reformar-el-parc

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 6 de febrer de 2018

LLAGOSTERA VOTA NOU PROPOSTES DELS CIUTADANS PER ALS
PRESSUPOSTOS
Llagostera sotmet a votació popular nou propostes ciutadanes per incorporar-les al pressupost municipal
del 2018. Fins al proper 26 de febrer, tots el veïns empadronats majors de 16 anys podran votar a través
d'internet o bé físicament amb butlletes que es reopartiran casa per casa les propostes que considerin més
interessants d'entre les recollides durant el desembre.
Se'n van rebre 72, 25 de les quals han estat repetides, 29 descartades i nou de ja previstes en el pressupost
municipal pel 2018.
Totes les propostes han estat valorades i avaluades tant a nivell tècnic com polític. La majoria de propostes
que no s'han incorporat a la fase final de votació han estat descartades per sobrepassar els 40.000 euros de
pressupost màxim fixat, per no ser considerades inversions o no ser de competència municipal, segons ha
indicat el consistori.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/02/06/llagostera-vota-nou-propostes-dels/894226.htm
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EL PUNT AVUI
Dilluns, 5 de març de 2018

TECNOLOGIA PER AGILITZAR TRÀMITS A HOSTALRIC
L’Ajuntament d’Hostalric implementarà com a experiència pilot, els
propers mesos, la tecnologia americana Blockchain, una aplicació
que, segons el consistori hostalriquenc, ha de servir per fer segurs,
“agilitzar i aportar transparència” als processos i tràmits entre
l’Ajuntament i els ciutadans. El projecte s’executarà en dues fases:
gestió de subvencions i sol·licitud de llicències d’obra major.
D’aquesta manera, es preveu reduir la càrrega administrativa, reduir
el temps de resposta als ciutadans i automatitzar i documentar tota la
informació. Per dur a terme aquest repte, l’Ajuntament utilitzarà
SafeXain, una plataforma de FlexVPC –de la mateixa Blockchain–, una
eina per garantir la seguretat a l’hora de compartir documents i fer
transaccions. El consistori coliderarà la implementació d’aquest
programari amb la internacional tecnològica Accenture.
Pioners a Europa
Amb aquesta prova pilot, l’Ajuntament d’Hostalric esdevé pioner a Europa a l’hora d’utilitzar Blockchain en el
marc d’equipaments de l’administració pública d’àmbit local –està molt més estès en l’àmbit privat. L’alcalde
d’Hostalric, Josep Antoni Frias ha valorat molt positivament el fet que els propulsors d’aquest producte
“pensessin en Hostalric per implementar aquesta tecnologia”.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/13-serveis/1350209-tecnologia-per-agilitzar-tramits-a-hostalric.html

DIARI DE GIRONA
Dijous, 8 de març del 2018

PRESENTEN EN UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA L’AVANÇ DEL NOU POUM
L'Ajuntament de Figueres va organitzar ahir al vespre
una audiència pública a la sala de plens en la qual es va
presentar l'avanç del nou POUM que es vol dur a
aprovació abans del juny d'enguany.
Es tracta del document preliminar, el qual conté els
objectius i criteris generals del pla i que s'ha d'aprovar
en el ple municipal abans de passar a la redacció
completa del POUM que haurà de resoldre la«situació
obsoleta del planejament vigent» i permetrà «endreçar
la ciutat».

El POUM ha de permetre «la rehabilitació urbana i
relligar barris» per tal d'adaptar-se al creixement poblacional que ha experimentat Figueres.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2018/03/07/presenten-audiencia-publica-lavanc-del/899824.html

DIARI DE GIRONA
Dijous, 8 de març del 2018

TOSSA FARÀ UNA CONSULTA PERQUÈ UN ESPAI PÚBLIC ES DIGUI 1 D’OCTUBRE
L'equip de govern de l'Ajuntament de Tossa de Mar té intenció d’endegar un procés participatiu perquè els
veïns es manifestin sobre la possibilitat de donar el nom d´1 d´Octubre a un espai de la localitat, ha informat
l'Ajuntament.
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La idea inicial de l'equip de govern és donar nom a un espai o plaça que no en tingui, com l’existent a la
cruïlla de l'avinguda Joan Maragall amb avinguda Ferran Agulló, a l'entrada de Tossa per la car-retera de
Sant Feliu.
«D'aquesta manera, l'avinguda Ferran Agulló començaria a la plaça de les Nacions sense Estat i acabaria a la
plaça de l´1 d’octubre», afirma l'alcaldessa, Gisela Saladich.
L'alcaldessa reconeix que també s'ha plantejat per part d’alguns col·lectius el canvi de denominació de la
plaça d'Espanya, i que l’ajuntament no es tanca a cap proposta.
«Canviar noms de places o car-rers que ja existeixen és un procés llarg i pot generar molèsties als veïns,
però per això volem fer un procés de participació: perquè tothom opini. El que queda clar és que els
esdeveniments que es van viure a Catalunya l'1 d'octubre han de tenir una petjada al municipi», ha conclòs
l'alcaldessa, Gisela Saladich.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/selva/2018/03/07/tossa-fara-consulta-espai-public/899839.html

DIARI DE GIRONA
Dijous, 8 de març del 2018

BESALÚ COMENÇARÀ UN PROCÉS DE PRESSUPOST PARTICIPATIU
Olot enfila les darreres trobades i reunions per a l'aprovació dels projectes escollits pels veïns
L’Ajuntament de Besalú preveu començar un procés de pressupost participatiu a partir del dia 1 d’abril.
Segons ha explicat la regidora d’Hisenda, Fina Surina (PDeCAT), els veïns podran decidir com invertir 50.000
€.
La regidora d’Hisenda ha explicat que després de Setmana Santa faran reunions i informacions. Després
deixaran un període de reflexió perquè la gent pugui pensar les propostes.

Quan tinguin les propostes, els tècnics deixaran les que siguin viables i al final faran votacions. Les
propostes escollides seran incloses al pressupost municipal del 2019.
Amb la decisió de programar un pressupost participatiu, Besalú s’afegeix a Mieres, Tortellà, Riudaura, Santa
Pau i Olot que també han fet pressupostos participatius.
En les darreres setmanes l’Ajuntament d’Olot ha mantingut reunions amb els veïns per tal d’aprovar els
projectes. La darrera reunió tindrà lloc el 17 de març a Bonavista.
Les Planes opta per fer processos de votacions limitats a projectes puntuals.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/03/07/besalu-comencara-proces-pressupost-participatiu/899758.html

DIARI DE GIRONA
Diumenge, 11 de març de 2018.

SANT JAUME ACABA UN PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE EL CENTRE
CÍVIC
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha acabat el procés participatiu destinat a decidir les utilitats del
centre cívic. Els tècnics del Consorci de Benestar Social que van conduir el procés encara no han fet públic
el diagnòstic.
Tot i això, fonts de l'Ajuntament han informat que disposen de prou informació que a grans trets serà un
espai de relaxació i comunicació per a la gent gran. El centre cívic compta amb una gran sala de 300 metres
quadrats i sales adjacents. La intenció de l'Ajuntament és ampliar-lo i destinar un espai que ara funciona
com a magatzem de la brigada a les noves necessitats de l'espai de relaxació i comunicació de la gent gran.
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El procés participatiu va consistir en reunions informatives i en la difusió de la convocatòria a través de
cartells en els locals de serveis més concorreguts de la localitat. La intenció era que la gent aportés idees
sobre la destinació del centre cívic. Com que una gran part de la població de Sant Jaume té una edat, les
idees van estar relacionades amb un equipament destinat a la relaxació de la gent gran. Ara, el centre cívic
acull balls de caps de setmana i cursos de sardanes. La intenció és que es converteixi en centre similar a un
casal d'avis.
Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/03/11/sant-jaume-acaba-proces-participatiu/900566.html

DIARI DE GIRONA
Dilluns, 12 de març de 2018.

EL TROS DE PRESSUPOST DELS VEÏNS
En les últimes setmanes, Olot ha començat el procés d’informació per endegar un procés
participatiu repartit per zones.
Els mandats municipals del 2015 fins al 2019 seran recordats, entre altres coses, pels pressupostos
participatius. En els darrers anys, un darrere l'altre, els municipis de la Garrotxa han inclòs una partida als
comptes municipals perquè els veïns puguin escollir algunes de les inversions que els agradarien per al seu
poble o per al seu barri.
El primer poble a tirar endavant un pressupost participatiu a la Garrotxa va ser Mieres. Es tracta d'un
Ajuntament de la CUP que va vendre la idea com una mostra de la nova manera de fer política sobre la base
de la participació ciutadana. L'experiència els va anar bé: el 2016 hi van participar el 42% dels veïns i amb el
del 2018 ja podran dir que han tirat endavant tres pressupostos participatius. En cada pressupost els veïns
han pogut disposar de 20.000 ?, un 5,7% del pressupost global.
Més endavant van ser Beuda i Tortellà els que van optar per fer uns pressupostos participatius. Beuda
funciona pel sistema d'agrupació d'electors i l'alcaldessa, Anna Vayreda, és del PDeCAT, mentre que Tortellà
està governat per una llista independent.
Bàsicament, l'objectiu és aconseguir que la gent participi. A Beuda, la idea va ser un èxit, perquè hi van
participar un 37% dels veïns, que van anar de cara a les propostes pràctiques. Entre d'altres, van demanar
una biotrituradora per eliminar restes vegetals. Es tracta d'una màquina que els veïns comparteixen en les
feines de neteja dels marges dels camins. L'instrument està guardat a l'Ajuntament i quan algú el necessita
el demana i quan li donen permís el va a buscar per fer-lo servir.
Aquest 2018 s'hi han afegit Riudaura, Santa Pau i Olot. En un dels darrers plens de Santa Pau, l'Ajuntament
va aprovar una partida de 18.000 euros per posar-la a disposició dels veïns. En el ple, Esther Badosa, cap
d'oposició pel PDeCAT, ho va considerar una bona idea per a la participació ciutadana. Això no obstant, va
alertar del perill que suposa descartar propostes dels veïns. Per això, va demanar que l'equip de govern
d'Units per Santa Pau -ERC es plantegés el suport de gent amb experiència.
L'alcalde, Josep Companys, va assenyalar que havien demanat ajut al Consell Comarcal de la Garrotxa. Ara
està previst fer arribar una carta als veïns perquè puguin pensar propostes, aquest mes de març està
prevista la recollida de propostes, i la voluntat és que al juny ja es puguin fer els concursos per adjudicar els
projectes concedits.
Riudaura ha demanat una subvenció a la Diputació i ha establert un conveni amb el Consell Comarcal per
poder tirar endavant el procés participatiu. L'acord és perquè tècnics del Consorci d'Acció Social de la
Garrotxa es facin càrrec del projecte de supervisió, direcció i anàlisi del procés participatiu popular.
Aquest 2018, la Vall d'en Bas també ha inclòs un pressupost participatiu, però ho ha fet només per als joves.
De la mateixa manera va començar Olot. La capital de la Garrotxa va començar a fer el pressupost
participatiu per a joves el 2015. Ho va fer com un sistema d'integració dels joves procedents de cultures
llunyanes. Després de la primera experiència, ara ja van pel quart pressupost participatiu de joves. Respecte
al darrer, els olotins van poder comprovar la força de la unió dels cervells joves en les darreres Festes del
Tura: sense cap més altra inversió que la contractació d'un grup d'animació i la d'uns quants milers de
sobres de pólvores de colors, van omplir de joves el passeig de la Muralla. Un miler de joves decorats amb
els colors de les pólvores van cantar i van ballar durant gran part de la tarda vespre del dia 7 de setembre del
2017 en la que va ser la festa holi més participada que s'havia fet a la Garrotxa.
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Olot aposta per la participació
L'Ajuntament d'Olot també ha apostat per la participació. I ho ha fet començant amb consultes sobre
decisions importants: primer van fer una consulta sobre el correbou i després una altra sobre l'elecció del
projecte del Firal. Van ser dues consultes telemàtiques, en les quals va haver-hi una participació superior a
experiències similars d'altres ciutats. Faltava, llavors, fer el pressupost participatiu destinat a la ciutadania.
Per fer-lo van incloure una partida al pressupost del 2017 que no es va gastar i la van passar al 2018.
Van decidir que un pressupost participatiu en una localitat de 35.000 habitants era molt complexa i van
decidir repartir la iniciativa en zones.
Per tal d'escollir la zona on fer el pressupost participatiu van fer un sorteig. En el ple del 28 de novembre de
2017, l'Ajuntament va fer el sorteig dels pressupostos participatius del 2018, 2019 i 2020. Una mà innoccent
va treure les paperetes de l'urna i el ple va poder acordar que els primers pressupostos participatius d'Olot
comencin pel sector de Batet, les Fonts, Pequín, Sant Roc i Bonavista aquest 2018.
El primer acte dels pressupostos participatius d'Olot va tenir lloc el dimecres dia 31 de gener, al casal del
barri de Bonavista. Va ser un acte de presentació encarat a explicar el que es vol que siguin els
pressupostos participatius.
A l'acte, l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), va explicar que no es tracta de demanar la
llamborda que falta, sinó de proposar parcs infantils, mobiliari urbà, eines per compartir i d'altres.
Corominas va precisar: «La idea és que els diners no es destinin a projectes d'urbanisme, sinó a projectes
amb accent social».
Va ser un acte festiu, en el qual van assistir les persones que hi participen i l'equip de professionals que el
dinamitzen. Està format per les cooperatives Resilience Earth, Ekona, Arriant i Marc Planagumà. L'objectiu
és obtenir la màxima participació possible en la decisió de destinar 100.000 ? del pressupost d'inversions de
l'Ajuntament d'Olot. En el decurs de l'acte, l'Ajuntament d'Olot va presentar un espot amb veïns i regidors,
que es pot visionar al web de l'Ajuntament.
El dissabte dia 3 de febrer van obrir les taules de recollida de projectes. Les persones que no van poder
participar en les taules van poder fer arribar també les seves propostes fins al 20 de febrer.
La votació de les propostes tindrà lloc entre els dies 5 i el 20 de maig. Hi podran participar els empadronats
al nucli de Batet o als barris de Bonavista, les Fonts, Pequín i Sant Roc que siguin majors de 16 anys.
Les votacions es faran sobre la base d'una plataforma en línia que quedarà activada durant les dues
setmanes del final del procés. L'Ajuntament confia en l'èxit dels anteriors processos de consulta veïnal que
van tenir la clau de l'èxit en la facilitat d'accés a les votacions informàtiques.

DIARI DE GIRONA
Dimarts, 13 de març de 2018.

COMENCEN LES DELIBERACIONS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU
D’OLOT
Les propostes escollides pels tècnics i més votades pels veïns són les que es faran.
Uns deu tècnics de l’Ajuntament d’Olot, ahir van deliberar sobre 47 propostes del primer pressupost
participatiu de l’Ajuntament d’Olot. Fonts de l’Ajuntament han informat que es va tractar de la primera
proposta deliberativa i que la totalitat de les formulacions dels veïns encara no està en disposició.
Les accions proposades han de ser de competència municipal, s’han de poder realitzar en un període màxim
de sis mesos (dins l’any 2018) i han de tenir un cost mínim de 5.000 € i no superar els 40.000 €. El proper
dissabte hi haurà la darrera taula deliberativa al barri de Bonavista d’Olot, on els veïns podran presentar
propostes.
Els veïns dels barris de Sant Roc, Pequín, Bonavista, les Fons i Batet de la Serra. podran votar les propostes
escollides pels tècnics entre els dies 5 i 20 de maig.
Les propostes votades fins arribar a 100.000 € són les que es faran.
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EL PUNT AVUI
Dijous, 22 de març de 2018.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DE GIRONA: PRÒRROGA D’UN MODEL
INEFICAÇ
Hi ha consens que cal una reforma dels pressupostos participats de Girona, però aquest any no
s’ha fet “per falta de temps” i no és clar si s’abordarà el 2019 o el 2020.
La reforma dels pressupostos participats de
barri de Girona, anunciada per l’equip de
govern l’any passat arran de la davallada de
participació que hi va haver (només van
votar el 4,4% dels ciutadans), està en stand
by. Entitats veïnals, grups polítics i govern
estan d’acord que cal “una nova
orientació”, en paraules del vicealcalde i
regidor de Participació, Eduard Berloso, a
un procés que va néixer ara fa cinc anys i
que mai no ha aconseguit implicar més
enllà d’un percentatge molt baix de la
ciutadania. Però no serà aquest any. En la
primera reunió de la comissió mixta de
ciutat dels pressupostos participatius –
formada per tots els implicats– es va
decidir que no hi havia prou temps per abordar-ho aquest 2018, i que se’n tornaria a parlar un cop acabat el
procés d’aquest any. La reunió va ser al gener i al mes següent ja havien de començar les primeres
assemblees de barri per presentar projectes.
El president de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) de Girona, Josep Maria Castanyer, explica que
van veure bé fer “un any de pròrroga” de les condicions que hi havia fins ara amb la idea de poder
“reformar-ho una mica a fons de cara a l’any que ve i ajustar-ho a les necessitats reals de cada barri”.
Berloso, però, assenyala que tampoc és clar que s’abordi l’“actualització del reglament” per l’any que ve:
“Estarem a les portes de les eleccions municipals, en la reunió de després del procés d’aquest any
valorarem si hem de fer el canvi o deixar passar les eleccions i que el govern que surti escollit sigui qui
decideixi.” El regidor responsable de Participació afirma que el govern actual té “idees per motivar més la
ciutadania”, però no vol avançar-les.
Castanyer, en canvi, tot i que deixa clar que “el problema és que tampoc se sap ben bé quina seria la fórmula
d’èxit”, sí que avança algunes de les seves propostes: aprofitar la infraestructura de la votació per preguntar
l’opinió a la ciutadania d’alguns dels grans temes de ciutat, com l’emplaçament del Trueta o el futur de la
Devesa; tornar a la idea original de finançar “projectes una mica singulars” i no hi hagi, com ara,
“actuacions que haurien de ser d’ofici, com arreglar voreres”; que la informació s’enviï en una carta oficial
de l’Ajuntament i no en “fullets que tenen aspecte de publicitat”, que en tots els barris hi hagi prou projectes
perquè hi hagi competència... També assenyala que una de les propostes que es van llançar des de
l’Ajuntament i que a ells els va semblar “raonable” és que els pressupostos participats no fossin cada any
sinó cada dos –o fins i tot quatre– anys, per tal que les partides assignades a cada barri fossin més grosses i
permetessin projectes més importants.
Projectes socials
Un altre dels problemes, assenyala Castanyé, ha estat que el model actual va bé per a projectes d’urbanisme
però no per a projectes socials, que són els que diversos barris prefereixen. Aquí emmarca bona part del
descontentament, que veu “justificat”, de la Mancomunitat de Santa Eugènia i Can Gibert, que ha decidit
desvincular-se aquest any del procés. “El seu tipus de projecte no admet demores en els pagaments i la
dinàmica dels pressupostos participats és de licitació, obres i pagament.”
La inclusió de projectes socials també suposava alguns problemes normatius, ja que fins ara la partida d’1,2
milions que es destina a pressupostos participats es treia de l’apartat d’inversió del pressupost. Aquest any,
destaca Berloso, s’ha solucionat destinant-hi 1 milió des d’inversió i preveient 200.000 euros a través de
subvenció per als projectes socials.
Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1361816-pressupostos-participats-de-girona-prorroga-d-un-model-ineficac.html
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