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La Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert
sobre l’impagament dels pressupostos

participats de 2016 de Girona 

Des de la Mancomunitat Santa Eugènia-Can Gibert manifestem: 

Arrel de la votació ciutadana al procés de Pressupostos Participats de Girona 2016 -celebrada els dies 1 
i 2 de juny de 2016- els projectes guanyadors a Santa Eugènia de Ter (Santa Eugènia i Can Gibert del 
Pla) varen ser els de l’habilitació de l’Ateneu Eugenienc, d’intervenció socioeducativa i comunitària de 
l'AMPA IES Santa Eugènia, de l’associació Escudella Solidària, de tallers creatius, de foment de l'esport i
activitats extraescolars de la Coordinadora d’AMPA i del CESET, del foment de l’art i la cultura, de 
colònies infantils i juvenils, de viatges culturals per a la gent gran, de dinamització i d’intervencions 
urbanístiques pel benefici social i convivencial. 

– La tipologia dels projectes aprovats són majoritàriament de caire social, segons l’acord pres a 
l'assemblea dels pressupostos participats de Santa Eugènia·Can Gibert, i l’acceptació política i 
tècnica de l’Ajuntament de Girona. Una tipologia defensada per la Mancomunitat de Santa 
Eugènia·Can Gibert, enfront dels projectes de totxo, des de la primera edició dels pressupostos 
participats de Girona de l’any 2013. 

– Aquests projectes basen el seu finançament, en gran mesura, als diners corresponents dels 
pressupostos participats de 2016 per poder desenvolupar la seva activitat. 

– Però a desembre de 2016 encara no s’ha fet la signatura dels convenis amb l’Ajuntament de 
Girona, amb els quals cadascuna de les entitats pugui ser adjudicatària de les partides 
econòmiques que els pertoquen per desenvolupar els projectes presentats i validats al procés de 
pressupostos participats de Girona de 2016. I degut a que la signatura del conveni és el pas 
previ a l’ingrés de les partides econòmiques abans esmentades, per suposat que tampoc no s’ha 
fet efectiu cap dels ingressos validats a les urnes. 

– Per desgràcia, aquesta situació s’ha anat repetint any rere any i ha provocat que les entitats 
patim per la continuïtat dels projectes a les successives edicions dels pressupostos participats 
des de 2013. Però gràcies als esforços i bona voluntat de les parts implicades, sempre s’ha 
acabat “tirant endavant” en benefici del correcte devenir dels projectes aprovats i les persones a 
qui van dirigides. 

– Però aquest any 2016, i degut a que les parts afectades veiem cada cop més minvada la nostra 
capacitat de fer-hi front, la situació generada per l’impagament de les partides econòmiques és 
límit i veiem perillar la continuïtat dels projectes votats als pressupostos participats. 

– És per aquests motius que demanem a l’Ajuntament de Girona que faci efectiu, dins l’any 2016, 
el pagament de les partides adjudicades als projectes guanyadors dels pressupostos participats. 

Perquè més de 200 nens i nenes no es quedin sense activitats de foment de l'esport, l'art i la cultura... 
Perquè pugui continuar la dinamització de la Biblioteca de l’Institut… 
Perquè el nostre jovent pugui descobrir el seu talent i creativitat… 
Perquè no haguem de tancar espais populars i d’accés a cultura Santa Eugènia·Can Gibert… 
Perquè puguem dignificar els nostres espais públics… 
Perquè gaudim en les millors condicions dels nostres espais de trobada i ateneus populars… 
Perquè la nostra gent gran i mainada gaudeixin de sortides, colònies i activitats de sociabilització… 
Perquè no entenem com uns pressupostos participats de 2016 no es paguin dins del mateix any 2016, 
amb els problemes que això ens suposa… 

I perquè, si no és així, la Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert
engegarem una campanya per visibilitzar els perjudicis provocats i reclamar que així sigui.

Atentament,

Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert


