Assemblea de Figuerola-Bonastruc
Data: 10/02/2015
Entitats assistents:
AV Figuerola-Bonastruc
Regidora Ma Àngels Planas
Regidora de barri Marta Madrenas
Veïns i veïnes del barri

1. Presentació del Pressupost Municipal per al 2015
La regidora Planas explica que els Pressupostos Participats dels Barris s'han tornat a
posar en marxa amb la novetat que en aquesta tercera edició es destinaran 1.200.000
€ per invertir en els barris.

2. Constitució de l’Assemblea de Barri
Es constitueix l’Assemblea de Barri, formada per la regidora d’Hisenda i Règim Interior,
M. Àngels Planas, la regidora de barri, Marta Madrenas i les associacions que hi ha en
el barri.

3. Informació sobre el procés de Pressupostos Participats dels Barris i la
quantitat assignada al barri
Les regidores expliquen que la quantitat assignada al barri per al 2015 és de 40.984,91
€ i, a més a més tenen un romanent del 2014 de 5.551,41 €. En total disposen de
46.536,32 €.
Totes les propostes han de correspondre a matèries que siguin competència de
l’Ajuntament, no superar la partida assignada a cada barri i ser viables tècnicament.
Les 5 propostes escollides a l’Assemblea de Barri d’avui es traslladaran a l’Equip de
Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes pertinents sobre la viabilitat de
cadascuna.
Les regidores comuniquen que aquests informes emesos pels tècnics municipals es
traslladaran a la propera Assemblea, prevista per al dimarts 17 de març, a les 19 h, en
el mateix local, on s’acabaran de definir els projectes que se sotmetran a consulta
ciutadana.
A través d’aquesta consulta els gironins i gironines majors de 18 anys i inscrits al
padró d’habitants, decidiran quin dels projectes proposats els agradaria que s’executés
en el seu barri, mitjançant el seu vot lliure, directe i secret.
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Les regidores informen de la novetat d’aquest any, ja que hi haurà la possibilitat de
votar electrònicament entre el 20 i el 25 d’abril. Tota la ciutadania amb dret a vot rebrà
uns dies abans de la consulta electrònica un sobre personalitzat amb les credencials
que li permetran realitzar el vot des de qualsevol mitjà tecnològic.
Però com cada any, també es podrà participar a la consulta presencialment els dies 24
i 25 d’abril, en els punts de votació que s’habilitin per a cadascun dels barris.
Finalment, el resultat de la consulta determinarà els projectes que s’executaran en
cada barri amb la seva aplicació pressupostària.
4. Presentació de propostes ciutadanes i les de les entitats del barri.
Abans de la presentació de les propostes per part de les entitats, les regidores
expliquen que a través del formulari de la pàgina web dels pressupostos participats,
s’han rebut 228 propostes ciutadanes, que ja s’han fet arribar a les corresponents
associacions de veïns. Al barri de Figuerola-Bonastruc, han estat les següents:


Plantar més enfiladisses per tal que cobreixin més tros de via. Es podrien
construir terraplens just sota la via, al carrer Bonastruc, a l'alçada del carrer
Cerverí, on hi ha el parquímetre de la zona blava. En aquests terraplens s'hi
podrien plantar més enfiladisses que pugessin per la columna i s'estenguessin
cap a la dreta i cap a l'esquerra, a fi d'embellir el carrer i augmentar la zona
verda.



Proposo reparar el paviment de la zona d'aparcament davant el numero 1A del
carrer Riu Güell, a l'espai que va entre els dos vials que el carrer Riu Güell té
davant l'antic restaurant La Rosaleda. Existeixen forats des de fa anys en
aquesta zona.



Proposaria posar molta més il·luminació en el carrer Bonastruc de Porta (com
al tram del c. Figuerola) i que els agents cívics voltin a partir de les 3 de la
matinada fins les 7 hores, ja que són aquestes les hores en què la gent fa més
soroll amb el cotxes, música i "botellón", i deixen el carrer ple de brutícia.

L’Associació de Veïns explica que ha incorporat alguna de les propostes. Les que fan
referència a les tasques que ordinàriament ha de desenvolupar l’Ajuntament, es
traslladaran a través de la Bústia d’Avisos per a la seva execució.
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Seguidament, l’Associació de Veïns presenta les seves propostes, que són les que es
traslladaran a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes
pertinents.


Més seguretat a tots els passos de vianants que van a l’escola Bruguera a
efectes de senyalització horitzontal i vertical. Exemple: Camí segur del Cassià
Costal.



Potenciar un altre tipus de públic. Més aparcament de bicicletes: Gàbies
antivandàliques de bicicletes i iceberg, per a ús exclusiu dels veïns del barri.



Substitució de la grava al parc infantil. Proposen posar cautxú, perquè la grava
embruta.



Per dignificar sota les vies, l’AV proposa un concurs per a què algun artista faci
un projecte de pintura, lligat amb el projecte de carril bici. Depenent del
pressupost que suposés, destinar-hi una part del 2015 i una altra del 2016.
Proposen que tot sigui una mateixa acció: Fer un concurs amb Cultura, destinar
el pressupost al concurs i posteriorment destinar-hi la partida d’altres anys.

Finalment, els veïns proposen incorporar a les propostes la petició que ja han fet
arribar a l’Ajuntament d’ampliar la il·luminació del c. Cerverí:


Demanen ampliar la il·luminació del carrer Cerverí per donar més seguretat a la
zona, ja que consideren que és un focus de conflicte i la llum podria afavorir
que se solucionés el problema. Des d’Urbanisme es considera suficient,
d'acord amb el darrer plànol luxomètric realitzat, perquè té una intensitat
lumínica d'entre 30 i 50 lux entre Bonastruc i Figuerola i d'entre 22.5 i 30 lux
entre Figuerola i Güell, quan per ordenança li correspondria una intensitat
d'entre 10 i 15 lux. Però tot i l’informe, els veïns consideren que cal més llum,
donada la proximitat a la zona d’oci nocturn (per augmentar sensació de
seguretat i evitar embrutiment excessiu de miccions, etc...).
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