Assemblea de Montjuïc
Data: 17/02/2015
Entitats assistents:
AV Montjuïc
Amics del Castell de Montjuïc
AMPA CEIP Montjuïc
AMPA escola bressol
Associació cultural i esportiva Montjuïc
Regidora Ma Àngels Planas
Veïns i veïnes del barri
La regidora Planas excusa la regidora de barri Coralí Cunyat que no pot assistir a
l’Assemblea.
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, 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
La regidora explica que la quantitat assignada al barri per al 2015 és de 34.312,95 €.
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.
La regidora comunica que aquests informes emesos pels tècnics municipals es
traslladaran a la propera Assemblea, prevista per al dijous 19 de març, a les 20.15 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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La regidora informa 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, la regidora 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. A Montjuïc, han estat les següents:


Reivindiquem des de fa molts anys l'acabament de la vorera davant les escoles
a la Pujada de Montjuïc. En total deuen ser uns 50 metres, que obliguen als
vianants a creuar la carretera per un lloc molt perillós.



Aquesta tardor veiem astorats com es treien les esquenes d’ase reductores de
la velocitat al llarg de la pujada de la Barrufa, sense consultar res als veïns ni
suplir-ho amb altres mesures reductores. Tenint en compte la perillositat
d’aquest tram del carrer: Sortida de vehicles, escola, corbes molt tancades...,
caldria debatre alguna mesura alternativa per tal de no haver de lamentar un
accident.



Obertura d'un espai infantil amb jocs i dinamitzacions (tipus espai lúdic del
centre cívic Barri Vell). Obertura d'un Punt de Lectura.



Millores a la ronda Peius Pascual i Carbó. Caldria fer dues coses de manera
urgent: Refer la vorera dels nombres senars perquè sigui igual que la dels
nombres parells i deixar-la perquè el vianants puguin passar i enquitranar
novament el carrer (està molt malmès degut a que és un carrer bastant
transitat).



A causa de la quantitat de gossos que hi ha a Montjuïc, seria interessant
disposar d'un lloc on poguessin córrer sense molestar a ningú.



Als carrers Francesc Mateu, Camp d'Or i Montjovi, les voreres estan en mal
estat (terra malmès).
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Hi ha voreres en molt mal estat. El tram d’escales que va des de la pujada de la
Barrufa, intersecció amb la ronda Peius Pascual, fins al carrer Torre de Sant
Joan, caldria fer una rampa per poder baixar/pujar amb cotxets, cadires de
rodes, ...



Aprofitar algun espai municipal (com per exemple l’edifici que hi ha al mig del
castell) per a condicionar-lo com a centre cívic, com els de la xarxa municipal.
En cas que no hi hagués pressupost, com a mínim intentar que tingui biblioteca
(ni que fos petita), sala polivalent per fer cursos, espai cobert on jugar els nens
(tipus la Fàbrica de Celrà) i un espai on poder prendre alguna cosa (encara que
sigui de màquines expenedores).



Fa temps que en el carrer Torres de Sant Narcís l'ajuntament va posar una
cinta damunt de la vorera indicant que hi havia perill de passar-hi. Crec que
s'ha d'arreglar de manera definitiva aquest possible perill d'esllavissada i de
caiguda de grans blocs de pedra, terra, pins...Cal evitar una possible desgràcia
el dia que baixi tot a causa de la pluja.

L’Associació de Veïns explica que ha parlat amb alguns d’aquests ciutadans. Les
propostes 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.
Les entitats i veïns/veïnes presents a l’Assemblea presenten altres possibles
propostes.
A més, l’associació de veïns llegeix les propostes que han rebut directament a partir de
converses amb els veïns i veïnes:




Fer ruta / itinerari verda per les torres i donar la volta a Monjuïc...
Fer una ruta cultural, amb cartells i indicacions des de baix fins a dalt.
Recull de reformes petites que molta gent del barri demana: Lavabos a la
plaça, font, pipican, faroles solars, tobogan…

Seguidament, l’Associació de Veïns presenta les propostes definitives, que són les que
es traslladaran a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes
pertinents.




Itinerari cultural, connectant des de la ciutat.
Itinerari zona verda, condicionant camins i espais de descans…
Tres o quatre petites reformes urgents a fer en el barri: Tanca, lavabos…

Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA - Tel: 972 419 010 - www.girona.cat

