ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA DE CIUTAT PER PRESENTAR
LES PROPOSTES QUE ANIRAN A CONSULTA DELS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATS DELS BARRIS 2018
Data: 10 de maig de 2018
Hora: 19.00 hores
Lloc: Centre Cívic Barri Vell – Mercadal

Assisteixen:
Representants de les associacions de veïns
Vicealcalde i regidor d’Associacions, Participació, Sostenibilitat i Seguretat, Eduard
Berloso
Personal municipal del servei de Participació

Ordre del dia:
1. Presentació de les propostes definitives escollides en les Assemblees de Barri i
que se sotmetran consulta
2. Explicar els detalls de les jornades de la consulta

Desenvolupament de la sessió:
En aquesta reunió es presenten els informes de les propostes que els barris han
decidit que se sotmetin a consulta. La mateixa informació s’ha enviat per correu
electrònic a les associacions de veïns per si avui no podien assistir a la reunió per tal
que confirmin que són correctes ja que algunes valoracions s’havien de modificar
d’acord amb el que es va acordar a les assemblees de retorn respectives.
Demà divendres es tancarà aquesta fase per tal de poder iniciar la fase de la consulta
als barris. Per aquest motiu, demà serà l’últim dia per revisar-los. Seguidament,
s’enviaran els títols de les propostes al Consorci de Normalització Lingüística per a la
seva correcció ortogràfica i gramatical. Per a aquest motiu, els noms poden patir
petites modificacions.

Barri Vell (69.635,26 €):
-

Procés de debat amb la ciutadania per a l’assignació d’usos d’espais destinats
a escoles, tallers, biblioteca, etc segons el planejament (17.545,00 €)
Projectes de dinamització del Barri Vell (9.000,00 €)
Millores per a la seguretat dels vianants a determinades zones del barri
(5.800,00 €)
Instal·lar uns plafons informatius il·luminats de la història del Pou Rodó, el
Burg, Sant Pere Galligants (4.200,00 €)

Campdorà (46.779,76 €):
-

Instal·lació d'un cobert a la pista de davant de les Antigues Escoles (31.800 €)

Carme - Vista Alegre (43.089,87 €):
-

Millora de la vialitat al carrer Enderrocades entre els carrers Taquígraf Martí i
Carme (31.800,00 €)
Instal·lació d'escomesa i quadre elèctric per a esdeveniments (12.500,00 €)
Adequació d’un sector del parc com a zona de pícnic i un nou camí en diagonal
al Parc de Vista Alegre (14.500,00 €)
Redacció d’un catàleg de protecció dels edificis tradicionals del barri de Vista
Alegre (6.500,00 €)

Devesa – Güell (41.444,27 €):
-

Pla de dinamització del barri (24.000,00 €)
Recuperació de la memòria del barri (5.370,00 €)
Ampliació del parc de salut (2.850,00 €)
Tapar els escocells de la Ronda Ferran Puig (2.223,99 €)
Ampliació de la coberta de la plaça Miquel de Palol (7.000,00 €)

Domeny – Taialà (46.153,85 €):
-

Acabar les voreres del carrer Adri (22.700,00 €)
Plantada de vegetació a la rotonda de la rambla Tete Montoliu (2.555,62 €)
Enjardinar i condicionar sobre el dipòsit receptor d'aigües pluvials de la
carretera Taialà (20.898,23 €)

Eixample (93.514,91 €):
-

Projecte de dinamització del barri de l'Eixample (31.852,55 €)
Millora de l'enllumenat al passeig General Mendoza (22.500,00 €)
Millorar la il·luminació al carrer de la Salle (5.650,00 €)
Detectors de nivell sonor al carrer Cardenal Margarit (5.193,70 €)

Figuerola – Bonastruc (81.047,93 €):
-

Reforma d’una banda del carrer Figuerola, entre l'avinguda Ramon Folch i
carrer Bonastruc de Porta (68.000,00 €)
Reserva de 13.047,93 € d’aquest any i de romanents d'anys anteriors per poder
finalitzar el projecte de reforma del carrer Figuerola (13.047,93 €)

Font de la Pólvora (71.220,20 €):
-

Acabar la vorera de l'avinguda de Font de la Pólvora (24.750,00 €)
Acabar d'urbanitzar el carrer Pruner fins a l'aparcament (66.600,00 €)
Millora del drenatge urbà a la plaça del Llimoner (11.377,30 €)
Millora dels talussos del carrer Avellaner i carrer Roura (18.700,00 €)

Fontajau (40.502,35 €):
-

Cobriment de la pista del parc de la guingueta (4.610,27 €)
Canalització d'aigües, solució pel pas elevat i instal·lació de mobiliari urbà a la
zona de Can Sunyer (27.800,00 €)

Germans Sàbat (32.967,03 €):
-

Remodelació de la plaça de Germans Sàbat (32.967,03 €)

Grup Sant Daniel (52.926,26 €)
-

Reserva dels 52.926,26 € per a la propera edició dels pressupostos participats

Mas Catofa (30.141,29 €):
-

Adaptació de les voreres del carrer Mas Vendrell amb el carrer Puig d'Adri
(12.700,00 €)

Mas Ramada (44.282,58 €):
-

Redactar un projecte d'urbanització de la plaça de Sebastià Salellas (18.000 €)
Reserva dels 44.282,58 € per a la propera edició dels pressupostos participats

Mercadal (37.676,61 €):
-

Projecte de dinamització del barri del Mercadal (11.220,00 €)
Millora de la vegetació de la plaça 1 d'Octubre (4.000,00 €)
Instal·lar jocs infantils a la zona arbrada de la plaça 1 d'Octubre (28.314,41 €)

Montilivi - Creueta (39.560,44 €)
-

Millorar la il·luminació de l'avinguda Lluis Pericot entre la cruïlla del carrer Sant
Hipòlit i de la Riera Bugantó (27.000,00 €)
Millorar la il·luminació de la cruïlla entre l'avinguda Montilivi i el carrer
Puigsacalm (4.500,00 €)
Reparar el paviment del carrer Puigsacalm (15.700,00 €)
Pavimentar la vorera dreta del carrer Universitat de Girona (15.000,00 €)

Montjuïc (37.992,75 €):
-

Ampliació i millora del parc infantil de la plaça Domènec Fita (14.081,98 €)
Condicionament del voral entre els números 14 i 18 del carrer Àngela Bivern
(19.312,81 €)
Destinar 32,413,82 € a la instal·lació d'un skate park a la plaça Domènec Fita
(37.992,75 €)
Instal•lar una vela, un mòdul de bar i seguretat per a la Festa Major del barri
(5.578,93 €)

Palau - Avellandeda - Mas Xirgu (58.078,34 €):
-

Destinar 25.000 € a condicionar l'exterior del local social (25.000,00 €)
Destinar 20.000 € per condicionar l'interior del local social (20.000,00 €)
Itinerari saludable des de la font de Mas Abella fins a l'escola especial
(13.000,00 €)
Ampliació del parc infantil del carrer Illes Balears (6.297,52 €)
Destinar 10.000 € a l'arranjament de la vorera entre el carrer Mas Figueres i la
Creu de Palau (10.000,00 €)

Pedreres - Fora Muralla (41.255,54 €):
-

Posar baranes a la Pujada de les Pedreres per millorar-ne la seguretat
(11.520,00 €)
Enllumenat a la rampa d'accés cap als Jardins de la Muralla (12.000,00 €)
Ascensor panoràmic dels Jardins de la Infància als Jardins de la Muralla
(20.000,00 €)
Refer el reg dels Jardins Fora Muralla (11.000,00 €)
Protegir el camí ja existent de la carretera que puja a la Torre Alfons XII
(24.200,00 €)

Pedret (32.967,03 €):
-

Completar el projecte d'enllumenat del pont de Pedret iniciat en el marc dels
Pressupostos Participats (28.700,00 €)
Millorar l'enllumenat del passeig del riu paral·lel al carrer Palafrugell (29.000 €)
Recuperació de l'antic embarcador de Pedret (4.916,54 €)
Il·luminar la pista esportiva de Pedret (13.975,50 €)

Pla de Palau - Sant Pau (48.037,68 €):
-

Projecte de millora de la tanca perimetral del parc infantil del costat de l’escola
Marta Mata (1.538,00 €)
Continuar amb el projecte Espai infantil de lleure i cultura del barri de Sant Pau
(Pauleca) (45.860,40 €)

Pont Major (32.025,12 €)
-

Realitzar la tercera fase de l'arranjament del carrer Pere Rabat i la plaça de
l'Om (32.025,12 €)
Millora de la seguretat per als vianants al carrer Pont Major (17.098,00 €)

Pujada a la Torrassa (41.293,37 €)
-

Continuar amb la millora del paviment de la Pujada a la Torrassa (30.811,65 €)
Eixamplar l'entrada d'accés al barri pel carrer de Sant Daniel (15.700,00 €)
Recondicionar el jardí i les escales del carrer sense sortida cantonada amb el
local social (3.000,00 €)
Reparar el mur de la pista esportiva (13.000,00 €)

Sant Narcís (57.516,84 €)
-

Tancat d'esbarjo de gossos al carrer Can Pau Birol (17.000,00 €)
Arranjament de la plaça Madrid (20.482,88 €)
Arranjament de les voreres del carrer Rosselló (50.250,00 €)
Arranjament de les voreres del carrer Costa Brava (47.500,00 €)

Sant Ponç (37.046,64 €)
-

Remodelació del parc infantil existent a la plaça Sant Ponç (7.878,65 €)
Millorar la zona de davant de l'aparcament del Carrefour (8.000,00 €)
Pla de dinamització del barri (12.530,00 €)

Santa Eugènia - Can Gibert del Pla (90.423,86 €):
-

Projecte de futur: Dinamització, oci i cultura, per al jovent i la mainada de Santa
Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla (39.685,00 €)
Projecte d'integració i formació des de l'esport (bàsquet) amb infants i joves de
Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla (8.000,00 €)
Pla de dinamització del Casal de la Gent Gran de Santa Eugènia (9.989,70 €)
Carril bici fins a l'institut de Santa Eugènia (6.500,00 €)
Carril bici al carrer Santa Eugènia en el tram comprès entre la rotonda de Santa
Eugènia i el centre cívic Can Ninetes (26.230,00 €)

Torres de Taialà (33.908,95 €):
-

Redistribució dels espais del local social i compra de material (33.908,95 €)

Torre Gironella (75.353,22 €):
-

Accés per a vianants per unir els barris de les Pedreres i Torre Gironella
(75.353,22 €)
Ampliació del parc infantil de davant de la pista situada al carrer Medieval
(5.016,02 €)
Condicionament de la rampa d'accés a l'aparcament del carrer Merlets
(43.500,00 €)

Vall de Sant Daniel (39.838,74 €):
-

Instal·lació d'una vela per a la pista del CREC amb motiu de la Festa Major del
barri (3.206,50 €)
Connexió a la xarxa d'aigua potable de la Font del Bisbe, Font d'en Pericot i
Font d'en Fita (6.908,79 €)
Reformes als locals de les antigues escoles de Sant Daniel (18.000,00 €)
Finalitzar les obres de Can Primi (7.000,00 €)
Il·luminar el pont de la Font del Bisbe per la part inferior (9.000,00 €)

Vila-roja (38.618,52 €):
-

Pavimentar i posar enllumenat al tram final del carrer Planura (38.500,00 €)

Es pren nota de les modificacions que les associacions de veïns demanen en relació al
nom de les propostes que van a consulta així com a l’ordre d’aquestes.
El calendari previst a partir d’ara és la preparació de la consulta ciutadana, que tindrà
lloc entre l’11 i el 24 de juny.
Aquest any, tal com es va demanar a la Comissió Mixta, s’està preparant l’enviament
de les credencials de vot amb un caire més institucional, amb sobres de l’Ajuntament, i
sense butlletí informatiu. Serà una carta on figurarà el codi per votar electrònicament,
els projectes que van a votació en el barri concret i el funcionament de la votació, que
serà com cada any, de forma electrònica.
Per tal de dinamitzar la consulta ciutadana i ajudar a les persones que tenen dificultats
per votar de forma telemàtica, fins avui les entitats podien proposar que es destinés un
dia, entre l’11 i el 24 de juny, a fer alguna activitat en el seu local social o altre espai
que es decidís des de l’AV. Aquesta activitat hauria de servir per engrescar a la
ciutadania a assistir-hi amb l’objectiu d’ajudar a votar de forma telemàtica a les
persones amb dificultat o que no tinguin ordinador (sobretot seria gent gran). Des de
l’Ajuntament es donaria suport amb un aparell informàtic i persones que ajudessin a
votar (persones que han demanat fer treballs en benefici a la comunitat per pagar
deutes). L’activitat hauria de ser programada per l’AV directament.

A partir del 21 de maig, que haurà acabat la campanya de difusió de Temps de Flors,
es començarà a fer publicitat de la votació. Es farà difusió a través de les xarxes
socials i del web municipal, a les cartelleres i plafons publicitaris (parades de bus,
Opis...), hi haurà banderoles penjades en diferents punts dels barris, es repartiran
cartells, la línia 1 i 2 del bus farà publicitat de les votacions...
Quinze dies abans de l’inici de les votacions s’aprovarà el decret de convocatòria de la
consulta que signa l’alcaldessa.
La setmana del 4 de juny es repartiran per correu postal les cartes nominatives a les
persones que tenen dret a vot, majors d’edat i empadronats a Girona, amb les
credencials de vot per votar.
I el 25 de juny, entre les 12 h i les 14 h, es presentaran els resultats de la consulta.
Com cada any, es convocarà els membres de la Comissió Mixta per donar-los-hi a
conèixer i es presentaran als mitjans de comunicació.
Pel que fa a la concessió de subvencions en el marc dels Pressupostos Participats
dels Barris del 2018 durant el mes de juny s’aprovarà la convocatòria en règim de
concurrència única i exclusiva per als projectes votats que hagin sortit escollits en
aquesta consulta, d’acord amb el que preveuen les bases reguladores específiques
aprovades. Es podran presentar les sol·licituds des de l’endemà de les votacions i fins
a la data que estableixi la convocatòria. La quantitat de la subvenció serà coincident
amb quantitat subvencionable del pressupost que s’ha previst per a aquest projecte
d’acord amb el que estableixen les bases específiques.

