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AV Fontajau
Regidor Eduard Berloso
Regidor de barri Joan Alcalà
Veïns i veïnes del barri

1. Presentació del Pressupost Municipal per al 2015
El regidor Berloso 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 pel regidor de Participació, Eduard
Berloso, el regidor de barri, Joan Alcalà, i l’associació de veïns que hi ha en el barri.

3. Informació sobre el procés de Pressupostos Participats dels Barris i la
quantitat assignada al barri
El regidor explica que la quantitat assignada al barri per al 2015 és de 40.031,77 €, a
més a més tenen un romanent del 2014 de 474,46 €. En total disposen de 40.506,23
€.
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.
Els regidors comuniquen que aquests informes emesos pels tècnics municipals es
traslladaran a la propera Assemblea, prevista per al dimecres 23 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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Els regidors 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, el regidor explica 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 Fontajau, han estat les següents:


Vist com està actualment l’aparcament de prop del pavelló al c. Fontajau:
Arbres que aixequen el paviment, arbres tallats al mig de l'aparcament que
poden rebentar rodes, no hi ha marques on aparcar..., proposo adequar l'espai
d'aparcament entre el c. Fontajau i la zona verda de la riera.



Posar marquesines i panell electrònic indicador del temps que falta perquè
arribi el vehicle a les dues parades de bus de la rambla Xavier Cugat.



Construir el tros de vorera que falta a la banda esquerra de la carretera de Sant
Gregori, davant del bloc de pisos Fontajau I. És un petit tros que comporta perill
per als vianants.



Posar més rètols que privin els gossos d'entrar a la part de gespa que toca a
les escales del pavelló de Fontajau. Hi va molta gent a prendre el sol i a jugar
amb la mainada, i s'hi troben abundants excrements canins. A l'altra banda del
caminet, la part que toca al riu, hi tenen grans espais per estar-s’hi.



Al carrer de l'Amical Mauthausen, als voltants del camp de futbol del Sant
Ponç, hi ha molta brutícia provocada pels gossos que hi fan les seves
necessitats. Crec que si hi haguessin unes instal·lacions apropiades, milloraria
aquest fet i la salut pública en sortiria ben parada.
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Tenim una vorera sense asfaltar al final del c. Narcís Roca i Farreras, que
suposa un perill pels vianants. Vareu podar la vegetació de la finca veïna, i ara
fóra necessari acabar la feina i asfaltar la vorera.



S'hauria de reparar l'asfaltat de la vorera que hi ha davant de Metalquímia, a on
estan ubicats els contenidors. Està esquerdada i es perillós caminar-hi.



Treure els contenidors d'escombraries de la rambla Xavier Cugat i posar-los al
carrer del darrere.



Els arbres que hi ha en el carrer Valentí Almirall i Llózer s'haurien de substituir.
Són molt alts, alguns estan morts i d'altres ja s'han hagut de tallar perquè han
caigut per ventades. Crec que s'haurien de plantar arbres mediterranis com
alzines per exemple.

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.
Seguidament, l’Associació de Veïns presenta les seves propostes:
-

Realitzar actuacions de millora a la zona de la guingueta
Han demanat des del centre cívic convertir la part de davant en una plaça per
poder-hi fer activitats
Cobriment de la pista al parc de la guingueta
Arranjament del pàrquing a la zona del c. Fontajau
Ampliació de l’accés als pisos de la Riera Bullidors
Millorar la il·luminació dels vials secundaris del barri
Fer un pipican
Instal·lar un parc de salut per a la gent gran i minusvàlids
Instal·lar una zona infantil al c. Fontajau

Les propostes són nou. Per aquest motiu, es crea un debat entre l’associació de veïns
i els veïns i veïnes en el qual els regidors no hi participen, i finalment les cinc
propostes definitives que són les que es traslladaran a l’Equip de Valoració Tècnica i
Econòmica són:






Realitzar actuacions de millora a la zona de la guingueta, que es va construir
en el marc dels pressupostos participats 2013
Arranjar la zona d'estacionament del carrer de Fontajau
Millorar la il·luminació d'alguns vials secundaris del barri
Arranjar el parc infantil del carrer Fontajau, amb el trasllat del sorral i un nou
gronxador
Pavimentar el camí alternatiu entre el carrer de Sant Gregori i l'avinguda de
Josep Tarradellas
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