Assemblea de Sant Pau
Data: 10/02/2015
Entitats assistents:
AV Pla de Palau – Sant Pau
Regidora Ma Àngels Planas
Regidor de barri Carles Ribas
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, el regidor de barri, Carles Ribas, 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 48.610,01 €.
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 dimarts 17 de març, a les 19.30 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, els regidors
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. De Sant Pau han estat les següents:


Volem la reurbanització del carrer. Considerem que està abandonat i no té cap
concordança amb els carrers que l’envolten. Primer de tot, la seva obertura al
parc, una només per a vianants, el sanejament del mateix, les cases
abandonades tapiades, el control dels contenidors on s’aboquen residus no
permesos com runa, mobles vells, matalassos, la col·locació de papereres, el
control dels guals amb rampes antigues i eliminació de la pintura, habilitar les
voreres als discapacitats, la senyalització dels passos de vianants, el cablejat
elèctric que penja pel carrer (manipulat en reiterades ocasions pels ocupes), i
una vegada més, el control de pintades al carrer de Cervera i Montpeller.



Es tractaria de convertir el carrer Llierca en un carrer d'un sol sentit. Aprofitar
per convertir aquest tros en una petita Rambla fins a la plaça Manuel Vázquez
Montalban.



Proposo que al carrer Llierca es limiti el trànsit a un carril, de sentit únic.
Convertir en un passeig agradable el carrer Caldes de Montbui fins al parc de
les Casernes.



La plaça Lluís Companys està molt malmesa, el ciment del terra no està gaire
cuidat i un s'hi pot entrebancar fàcilment. Proposem arranjar-la o convertir-la en
una zona enjardinada o bé parc infantil, tenint en compte que està entre dues
escoles i llars d'infants.



La comunicació amb el CAP que ens correspon, el de Montilivi, és molt dolenta:
cal agafar dos busos o anar-hi a peu... tenint en compte que es triga molt i hi ha
pujada. Es podria fer una línia de bus directe entre el barri i el CAP.
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Millora de la circulació de bicicletes. Fer un carril-bici pintat i si és possible
segregat que connecti Emili Grahit amb el Pavelló de Palau (o al menys
clarament senyalitzat). Pot ser en 3 fases: Emili Grahit-Centre Cívic; Centre
Cívic-Xemeneia Químics; Xemeneia-Pavelló Palau. Pot passar per espais
públics actualment ben amples. La segregació, pintada o al menys
senyalitzada, no tan sols facilitaria la circulació de les bicis, sinó que milloraria
la seva convivència amb la gent del barri.



Eixamplar i igualar la vorera dreta del c. Sant Agustí fins a 3,40 m entre els dos
passos de vianants situats davant del col·legi Migdia.



Trobem que les voreres de molts carrers estan plens de restes d’excrements
d'animals de companyia. Ja que oferiu la participació en els pressupostos de
barris, potser una idea podria ser la de fer un tancat per animals a cada plaça
per evitar aquest fet. L'altre idea seria netejar les voreres més sovint. Caldria
pujar els impostos i penalitzacions per als seus propietaris, perquè no és just
que pel seu incompliment tots ho hàgim de pagar.



Crec que manca neteja en general al parc del Migdia.



Projecte adreçat a la millora de les condicions de vida de veïns que es troben
en situació de vulnerabilitat social com a conseqüència de la crisi econòmica.
Projecte per a 20 famílies o unitats de convivència del barri.



Els carrers Josep Maria Pagès i Vicens i Joaquim Riera Bertran presenten un
estat de neteja lamentable. Tant un com l’altre, tenen les voreres mig
acabades, i quan s’ha de passar amb cotxets dels infants, s’ha de fer per la
calçada dels vehicles, esquivant les múltiples defecacions de gossos i el fang
que, quan plou, s’acumula en els marges. Aquestes dues situacions que, ja de
per si serien molt necessàries de solucionar en qualsevol altre lloc, crec que es
fa més urgent quan estem parlant d’una zona escolar, amb un gran tràfec diari
de vianants i infants.



Tinc varies propostes per a millorar el nostre barri, en concret al carrer Oriol
Martorell i Codina: Contenidors, ja que hem de desplaçar-nos o al c. Migdia o a
Emili Grahit o a la carretera Barcelona. Rebaixar les sortides des del nostre
carrer tan a la carretera Barcelona com al carrer Migdia. Obertura de la nova
biblioteca els dissabtes a la tarda i/o el diumenge al matí. Demanar al servei de
recollida d’escombraries que arreglin els frens del camió, doncs a la 1h de la
matinada aproximadament cada cop que frena el soroll és bastant molest.
Evitar determinades “manifestacions” religioses al mig del parc de les
Casernes, ja que tot i que respecto enormement el dret a l’expressió, no se què
passaria si tots els ciutadans decidíssim fer les nostres “misses” en el Parc.
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Parc Migdia: Millorar l'enllumenat del Parc, especialment la zona que dóna més
cap a la carretera Barcelona. Posar més vigilància en el parc, perquè hi ha gent
que hi pernocta. Fer que els propietaris de gossos utilitzin l'espai habilitat per
aquest ús en el parc perquè ara no s'està complint. Al carrer Oriol Martorell:
Repassar l'asfalt del carrer perquè presenta moltes fissures i reparar els panots
trencats que hi ha al costat de la zona verda i els de la vorera que es
belluguen. Plaça entre les dues Torres Martorell 14-16: Canviar els vidres del
mirador. Reposar els arbres que falten o que s'han mort.



Si els gossos poden fer els seus excrements en zones habilitades i els seus
propietaris aprenen civisme, tots viurem millor i de forma més saludable.
Accions per conscienciar, i sobretot educar, els propietaris de gossos:
Campanyes d'educació en civisme, prohibició d'orinar en portals de comunitats,
possibilitat d'adequar "zones verdes" on es puguin portar els animals sense
haver d'embrutir els carrers, activitats que donin a conèixer a tothom que la
falta d'ètica dels propietaris d'animals condiciona la vida i la salut de la gent del
barri. Això milloraria l'estat de neteja dels carrers de la zona alta de la Rutlla,
especialment els que tenen arbres.



La placa del meu tram de carrer diu Dr. Ametller, però a 30 metres diu Josep
Ametller i Viñas. Estaria bé que unifiquessin les plaques. M'ha portat molts
mals de cap rebre paquets.



Tinc un gos i el traiem a passejar 3-4 cops al dia. He vist que hi ha uns terrenys
abandonats davant el Bonpreu del carrer Migdia que són molt grans i on hi ha
molts gossos. Demanaria que es fes un tancat per poder deixar anar els
gossos sense perill.



Moltes voreres estan en mal estat o no tenen rampa que faciliti l'accés per a
gent amb cadira de rodes o que tingui altres dificultats.



Realitzar formació als amos dels gossos per tal que sàpiguen ensinistrar-los
per fer les defecacions de forma neta i còmode a casa. Fer les deposicions de
gos a casa és una millora per a l'amo del gos i evidentment per als vianants,
usuaris de papereres i personal de neteja municipal.



Urbanització Els Químics: Restauració dels fanals. Restauració de les
cantonades metàl·liques dels edificis. Manca il·luminació a les escales de
darrere de l'edifici central i dels passadissos laterals.



La petita rotonda que hi ha davant de la parròquia fa que el gir dels cotxes sigui
molt tancat i sovint hi passen per sobre. Això ho fa no només poc pràctic sinó
també perillós pels nens que juguen a la pista que hi ha just al costat. Amb una
simple adequació de la rotonda s'evitaria la mala trajectòria dels vehicles.

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



Per promocionar l'ús de la tapa com a plat, seria d'interès organitzar un concurs
que consistís en proposar una tapa creativa per cada restaurant o bar, amb un
butlletí on la ciutadania votés la de més grat, i l'ajuntament ho agraís amb un
premi simbòlic -tapa gironina de l’any-.



Hi ha 4 contenidors a la nostra sortida del pàrquing, al c. de la Rutlla, que ens
priven de visibilitat.



Al c. Migdia i parc de les Casernes cal pintar els bancs de tant en tant, però el
més important és que siguin alts. La gent gran no es pot asseure en bancs
baixos per la seva manca de mobilitat.



Demanem vigilància a la mainada que els caps de setmana maltracten els gats
del parc del Migdia.



Les voreres del carrer Joaquim Riera Bertran i Josep M. Pagès Vicens que
connecten a les escoles Marta Mata i EB Garbí estan inacabades. Els pares i
mares que acompanyen els nens sovint han de baixar de la vorera i s'exposen
al perill d'atropellament. Proposo que s'acabin els trams de vorera que ara
estan inexistents o a mitges.

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.
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.






Fer un carril-bici pintat i si és possible segregat que connecti Emili Grahit amb
el Pavelló de Palau (o al menys clarament senyalitzat).
Instal·lació d’un altre tancat de gossos a una altra zona del barri (ja existeix un
al parc del Migdia).
Continuar l'espai infantil de lleure i cultura de la Pauleca, iniciat amb motiu dels
pressupostos participats 2013. Té més de 70 usuaris setmanals.
Instal·lar un parc de salut a la plaça Manuel Vàzquez Montalban.
Ampliació de la vorera del c. Sant Agustí, davant de l’Escola Migdia.
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