Acta de la reunió
Assemblea de barri de Barri Vell
Data: 1/10/2013
Persones assistents:
Veïns i veïnes del barri; Associació de Botiguers, Industrials i Veïns del c. Cort Reial, pl.
Oli, General Fournàs i rodalies; Associació de Botiguers, Industrials i veïns del c.
Ballesteries; Associació de Veïns i Comerciants de Sant Feliu; Associació de Veïns de
Sant Feliu
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació, Eduard Berloso
Regidora de barri, Coralí Cunyat
Resum de la reunió
1. Explicació del procés dels Pressupostos Participats al Barri Vell
Els regidors expliquen l’evolució del procés dels Pressupostos Participats en general.
Comenten la disponibilitat d’un milió d’euros i dels criteris que es van utilitzar per dividir en
quantitats per a cada un dels barris. Així mateix expliquen el per què de les associacions
de veïns com a interlocutors en aquest procés.
El regidor Eduard Berloso continua parlant del funcionament de les assemblees de barri i
de com es duen a terme la presentació dels projectes. Finalment, explica el procés de la
consulta.
Tot seguit, el regidor Berloso concreta les característiques del procés dels Pressupostos
Participats al Barri Vell i explica el per què no van ser viables els tres projectes presentats
a partir de la primera assemblea. D’aquesta manera, convida a què tant entitats com veïns
presentin nous projectes.
En aquest punt, els veïns pregunten com vehicular les seves propostes i els regidors
expliquen que s’haurien de transmetre a partir de les diferents associacions de veïns del
barri.
Els regidors expliquen el principi de solidaritat que consta al Reglament.
Els regidors expliquen els diferents tipus de projectes que es poden presentar.
I tot seguit, comenten sobre la voluntat de fer millores en el Reglament per a la nova
edició dels Pressupostos Participats. La intenció és arrencar el mes de gener amb els
pressupostos aprovats.

2. Debat per recollir noves propostes de projectes al barri

Tots plegats debaten sobre com organitzar-se entre les entitats i els veïns per fer
propostes de nous projectes.
Es decideix per unanimitat donar de marge fins al 17 d’octubre per a què les entitats i els
veïns i veïnes del barri puguin entregar les seves propostes, que es presentaran en una
nova assemblea. Es farà una nova convocatòria per les entitats i es farà difusió entre els
veïns i veïnes a través de cartells informatius, columnes als diaris, etc...
A les 20.30 h. es dóna per acabada la reunió.
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