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AJUNTAMENT DE GIRONA

Àrea de Serveis a les Persones - Serveis Socials
Edicte d’aprovació definitiva d’un reglament
Exp.: 2013005838- C. 12.080.008
El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el 8 de juliol de 2013, va aprovar definitivament el Reglament dels
pressupostos participats dels barris, de l’Ajuntament de Girona, així com publicar el text íntegre de l’esmentat reglament en el
Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim
local i als efectes de la seva entrada en vigor en el termini de quinze dies hàbils a partir de la seva publicació.
REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA
Capítol I. Bases generals
Article 1. Objecte
El present reglament té per objecte establir el procediment que cal seguir per a l’elaboració d’una proposta d’assignació d’una
partida del Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Girona de cada any, a disposició dels diferents barris de la ciutat, en
virtut d’un procés de participació ciutadana.
Aquest procés tindrà caràcter anual i s’iniciarà amb l’aprovació del Pressupost Municipal.
Capítol II. Els òrgans del procés
Article 2. Els òrgans que intervindran en el procés seran:
a) La Comissió Mixta de Ciutat
b) Les Assemblees de Barri
c) L’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica
d) La Comissió d’Execució i Seguiment dels Projectes
Article 3. La Comissió Mixta de Ciutat
La Comissió Mixta de Ciutat estarà formada pel regidor/a d’Hisenda, el regidor/a de Participació Ciutadana, el regidor/a
d’Urbanisme, un representant de cada grup polític municipal, un representant de la Mesa d’Entitats, un representant de la
Federació d’Associacions de Veïns i un representant de cada associació de veïns de la ciutat inscrita en el Registre Municipal
d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.
Així mateix, podrà formar-ne part un representant d’altres partits polítics de la ciutat sense representació municipal que hagin
concorregut a les anteriors eleccions municipals i manifestin el seu interès en participar en aquesta Comissió.
A efectes de votacions, cada entitat o partit polític i cada grup polític municipal tindran un vot.
Article 3.1. Funcions
La Comissió Mixta de Ciutat tindrà les següents funcions:
- Fixar els criteris objectius que s’utilitzaran per fer el repartiment de la partida adreçada als barris.
- Fer el repartiment d’aquesta partida d’acord amb els criteris objectius fixats per determinar la quantitat a invertir a cada barri.
- Estudiar els informes econòmics i de viabilitat tècnica dels projectes proposats per les Assemblees de Barri que es podrien
executar amb aquesta partida adreçada als barris.
- Concretar el contingut de la consulta que es farà a cada barri.
Article 4. Les Assemblees de Barri
Les Assembles de Barri estaran formades pel regidor/a de Participació Ciutadana, el regidor/a d’Hisenda, el regidor/a de
barri i els presidents de les associacions de veïns que hi ha en el barri. També formaran part d’aquest òrgan les entitats que
tinguin el seu àmbit territorial d’actuació en aquest barri i estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament
de Girona. Les Assemblees de Barri seran obertes a tots els veïns i veïnes.
Així mateix, si una Assemblea de Barri així ho decideix, podran formar-ne part entitats que el seu àmbit d’actuació sigui la
ciutat, sempre que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.
A efectes de votacions, només podran votar les entitats i cadascuna tindrà un vot.
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Article 4.1. Funcions
Les Assemblees de Barri tindran com a funció realitzar propostes per al seu barri i prioritzar-ne fins a cinc d’acord amb la
quantitat assignada segons amb el repartiment que haurà fet la Comissió Mixta de Ciutat.
Aquestes propostes hauran de correspondre a matèries que siguin competència de l’Ajuntament, no superar la partida
assignada a cada barri i executar-se tècnicament. Serà competència de l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica comprovar
aquest requisit.
Així mateix, no s’acceptaran les propostes que comportin imposició de contribucions especials.
Article 5. L’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica
L’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica estarà format pels tècnics municipals
que es considerin necessaris en funció de la temàtica dels diferents projectes proposats.
Article 5.1 Funcions
L’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica avaluarà la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica dels Projectes i emetrà un informe
per a cadascun d’aquests.
Els informes es traslladaran a les Assemblees de Barri i a la Comissió Mixta de Ciutat.
Article 6. La Comissió d’Execució i Seguiment dels Projectes
Els membres de la Comissió d’Execució i Seguiment dels Projectes seran els mateixos que els establerts per a la Comissió
Mixta de Ciutat a l’article 3.
Article 6.1. Funcions
La funció de la Comissió d’Execució i Seguiment dels Projectes serà la de seguiment i control de l’execució de tots els Projectes
que s’hagi decidit que s’executaran amb la partida d’inversions en els barris. Aquest òrgan no es dissoldrà fins que s’hagin
executat tots els projectes de l’any corresponent.
Article 7. Criteris objectius de repartiment de la partida pressupostària destinada als barris
La Comissió Mixta farà el repartiment de la partida a disposició dels barris d’acord els següents criteris objectius:
- Per nombre d’habitants
- Per superfície que ocupa el barri
- Per densitat de població
- Per aspectes socials
- Per equipaments de barri dels quals es disposa
Article 8. Els barris de la ciutat
Els barris en els quals es divideix la ciutat als efectes de l’aplicació d’aquest reglament són els següents:
Barri de Palau-Avellaneda-Mas Xirgu, barri de l’Eixample, barri de Pla de Palau-Sant Pau, barri de Montilivi-La Creueta, barri
de Sant Narcís, barri de Santa Eugènia, barri de Can Gibert del Pla, barri de Vila-roja, barri de Mas Ramada, barri de Font de
la Pólvora, barri del Grup Sant Daniel, barri de Torre Gironella, barri de les Pedreres-Fora Muralla, barri Vista Alegre-Carme,
barri Devesa-Güell, barri Figuerola-Bonastruc, Barri Vell, barri del Mercadal, barri de Montjuïc, barri de la Pujada de la
Torrassa, barri de la Vall de Sant Daniel, barri de Germans Sàbat, barri de Domeny-Taialà, barri de Mas Catofa, barri de Torre
de Taialà, barri de Fontajau, barri de Sant Ponç, barri de Pont Major, barri de Pedret i barri de Campdorà.
Capítol III. El procés de pressupostos participats dels barris
Article 9. Inici del procés
Un cop aprovat el Pressupost Municipal el regidor/a d’Hisenda convocarà la Comissió Mixta de Ciutat per informar de
la quantitat prevista a la partida a disposició dels diferents barris de la ciutat que se sotmetrà al procés de pressupostos
participats dels barris d’aquell any i fer el seu repartiment per barris.
En aquest moment, els representants de les associacions de veïns podran manifestar el seu interès en aplicar el principi de
la solidaritat amb la quantitat del pressupost que se’ls hi hagi assignat. Si ho consideren oportú, poden cedir la seva part del
pressupost en favor d’un altre barri, sempre que s’aprovi per l’Assemblea del Barri.
Article 10. Desenvolupament del procés
Un cop fet el repartiment, tindran lloc les Assemblees de Barri en els diferents barris de la ciutat.
En cas que els representants de les associacions de veïns hagin manifestat la voluntat d’aplicar el principi de solidaritat en
favor d’un altre barri i vulguin cedir la seva part del pressupost destinat als barris a un altre l’Assemblea de Barri haurà de
decidir primerament sobre aquest tema. Caldrà aprovar per majoria la cessió d’aquesta quantitat en favor d’un altre barri. A
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l’efecte només poden votar les entitats i cada entitat té un vot. Si l’Assemblea no aprova la proposta s’iniciarà el procediment
ordinari per a la proposició de projectes a realitzar en el barri.
L’Assemblea de Barri començarà amb la informació sobre el Pressupost Municipal aprovat per a aquell any i la quantitat a
invertir en el seu barri, determinada per la Comissió Mixta de Ciutat d’acord amb els criteris objectius establerts. Posteriorment,
s’iniciarà el debat a través del qual es recolliran les propostes i es prioritzaran un màxim de cinc projectes que es proposaran
a la Comissió Mixta de Ciutat per portar a terme en el barri.
Celebrades totes les Assemblees de Barri, els projectes proposats es traslladaran a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica,
que emetrà els informes econòmics i de viabilitat tècnica de cada projecte. Aquests informes es traslladaran, primerament, a
les Assemblees de Barris per tal que puguin comprovar si els projectes que han proposat s’adeqüen al pressupost que tenen
assignat i després a la Comissió Mixta de Ciutat per tal que pugui acabar de decidir quins projectes se sotmeten a consulta a
cadascun dels barris.
Un cop realitzades les consultes als barris es presentaran els resultats obtinguts a la ciutadania per donar a conèixer als veïns
i veïnes els diferents projectes que finalment s’executaran en els diferents barris a través dels diferents canals municipals dels
quals es disposa.
Article 11. Final del procés
Finalment, s’iniciaran els tràmits administratius per a la seva execució. A partir d’aquest moment, la Comissió Mixta de Ciutat
es transforma en la Comissió d’Execució i Seguiment dels Projectes, que farà el seguiment i control de l’execució de tots els
projectes que s’ha decidit que s’executaran.
Capítol IV. La consulta als barris
Article 12. Procediment
Les propostes de cada barri seran sotmeses a consulta mitjançant el vot lliure, directe i secret dels veïns i veïnes dels diferents
barris de la ciutat.
Podran participar-hi totes les persones empadronades en els diferents barris, majors de divuit anys, degudament inscrites en
el padró del municipi de Girona i que compleixen un dels requisits següents:
a) Ésser ciutadans dels estats membres de la Unió Europea o d’altres estats que tinguin reconegut per tractat o llei el dret de
sufragi actiu i passiu en les eleccions municipals.
b) Residir legalment a l’Estat espanyol, d’acord amb la normativa en matèria d’estrangeria.
Els veïns i veïnes podran triar quins projectes volen que es portin a terme en el seu barri sempre que el pressupost total dels
projectes triats no excedeixi de la quantitat assignada a cada barri. Per aquest motiu, a la butlleta de participació s’informarà
del cost de cada projecte i de la quantitat total disponible per al barri.
D’acord amb la puntuació que registrin les diferents propostes i amb el seu pressupost, es portaran a terme els projectes
proposats fins a esgotar la partida pressupostària a disposició dels diferents barris per a aquell any.
Article 13. Convocatòria
L’alcalde-president convocarà les consultes que es portaran a terme en els diferents barris de la ciutat a través del decret de
convocatòria.
El decret de convocatòria contindrà la informació següent:
a) Les propostes sotmeses a votació.
b) El dia de votació.
c) Els llocs on es pot fer la votació.
d) Les normes complementàries sobre el procediment consultes en els barris.
d) El sistema de garanties i les mesures de control del procés.
Article 14. Sistema de garanties
1. La convocatòria de la consulta incorporarà el sistema de garanties que permeti assegurar la fiabilitat i transparència del
procés. Igualment, durant tot el procediment de consulta s’ha de garantir el compliment de la normativa de protecció de
dades de caràcter personal.
2. La Comissió Mixta de Ciutat serà l’encarregada de vetllar per la claredat, la transparència i l’eficàcia del procés de consulta.
3. Així mateix, es crearà una Comissió Tècnica de Control, formada per personal tècnic municipal, que durant el procés de
consulta tindrà les següents funcions:
a) Resoldre les queixes i les reclama¬cions que es puguin presentar en qualsevol fase de la celebració de les consultes als
barris.
b) Establir els criteris interpretatius per a les meses i assessorar la Comissió Mixta de Ciutat en les qüestions que li plantegin.
c) Resoldre les consultes relatives al procediment de consulta.
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Article 15. Votació
1. La votació es realitzarà presencialment, però si els mitjans tècnics municipals ho permeten i es pot garantir la fiabilitat,
transparència i el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal del procés, es podrà realitzar
també anticipadament i per mitjans electrònics tal com s’estableixi en el decret de convocatòria.
2. En la votació s’hauran d’utilitzar les paperetes oficials, d’acord amb el que estableix el decret de convocatòria de la consulta.
3. En el moment de la votació en les meses ha d’haver-hi una llista de les persones de cada barri inscrites en el padró que
puguin exercir el dret de vot. La llista de les persones amb dret de vot ha de ser custodiada pel personal municipal designat
per formar part de les meses.
Article 16. Escrutini i publicació dels resultats
1. Finalitzat el període de votació, les meses procediran a realitzar l’escrutini.
2. Seran nul·les les paperetes que no s’ajustin al model oficial, les que suscitin dubtes sobre la decisió del votant o la votant
i les que continguin esmenes, signes o mots aliens a la consulta. Es considerarà vot en blanc el sobre que no contingui cap
papereta. Si el sobre conté més d’una papereta de la mateixa opció, el vot serà vàlid. Si el sobre conté paperetes de diferents
opcions, el vot serà nul.
3. Els membres de la mesa, formada per personal municipal, estendran l’acta de l’escrutini realitzat a cada barri, que es
lliuraran a la Comissió Mixta de Ciutat per a l’escrutini final, el resultat del qual es traslladarà a l’alcalde-president per tal
que el faci públic.
Capítol V. Règim d’informació i difusió del procés
Article 17. Pla de Comunicació
A l’inici del procés, i per garantir el dret a la participació, se n’assegurarà la informació a tota la ciutadania utilitzant els
mitjans de comunicació municipals i els equipaments municipals.
L’Ajuntament facilitarà la informació necessària per conèixer els costos de les diferents inversions municipals i posarà a
l’abast de la ciutadania la informació que es consideri d’interès per facilitar i millorar la participació en el procés.
L’Ajuntament portarà a terme la campanya comunicativa i es crearan els instruments específics de comunicació necessaris
per a les diferents fases del procés, que ajudaran a donar a conèixer en cada moment què s’està fent i quin serà el següent pas.
També hi haurà un espai al web municipal on es trobarà tota la informació que vagi generant el procés.
Article 18. Vigència del reglament
Aquest reglament, una vegada aprovat definitivament entrarà en vigor després d’haver transcorregut el termini de quinze
dies hàbils a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la derogació o modificació.
Article 19. Prelació de fonts
Per a tot el que no s’ha previst en aquest reglament, i sempre que no el contradigui, hi serà d’aplicació el Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Girona i la Llei de procediment administratiu i de règim jurídic de les administracions
públiques i el Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Girona, 12 de juliol de 2013
Carles Puigdemont Casamajó
Alcalde
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