Assemblea de barri Figuerola-Bonastruc
Data: 05/06/2013
Entitats assistents:
AV Figuerola-Bonastruc
Regidora M. Àngels Planas i regidora de barri Marta Madrenas
1. Constitució de l’Assemblea de Barri i aprovació de les entitats participants
Els regidors expliquen que de conformitat amb el projecte de Reglament de
Pressupostos Participats dels Barris, actualment en tràmit d’informació jurídica,
l’Assemblea de barri estarà formada pel regidor de Participació Ciutadana (que en
aquesta assemblea s’excusa), la regidora d’Hisenda, el regidor/a de barri i els presidents
de les associacions de veïns que hi ha en el barri. També formaran part d’aquest òrgan
les entitats que tinguin el seu àmbit territorial d’actuació en aquest barri i estiguin
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. Així mateix,
l’Assemblea pot decidir si volen que entitats amb àmbit d’actuació a la ciutat, inscrites en
el Registre Municipal d’Entitats participin a les Assemblees. A efectes de votacions,
només podran votar les entitats que formin part de l’Assemblea i cadascuna tindrà un
vot. Els regidors hi són presents però només amb veu, sense vot.
Atès que en aquest moment, el Reglament de Pressupostos Participats no està en vigor,
amb la finalitat d’optimitzar la gestió, s’acorda continuar provisionalment l’Assemblea
amb les entitats que hi assisteixen en el ben entès que, un cop estigui aprovat
definitivament i publicat, l’Assemblea haurà de ratificar les actuacions desplegades
provisionalment en la següent reunió que es realitzi.
2. Informació sobre el procés de Pressupostos Participats dels Barris i la
quantitat a invertir en el barri
Efectivament, el Reglament de pressupostos participats dels barris es va aprovar
inicialment pel Ple el 13/5/2013, i està dins el termini d’exposició pública, que finalitza el
6 de juliol del 2013. Amb l’objectiu de complir amb el calendari inicial previst, s’ha iniciat
la celebració de les Assemblees.
La regidora M. Àngels Planas explica que aquest any és una prova pilot, és la primera
vegada que es fan pressupostos participatius.
S’explica que l’Assemblea té com a funció realitzar les propostes pel barri i prioritzar-ne
fins a cinc d’acord amb la quantitat assignada a cada barri, a partir dels criteris objectius
fixats per la Comissió Mixta de Ciutat. Un Equip de Valoració Tècnica i Econòmica,
format per tècnics municipals, avaluarà la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica dels
projectes i emetrà un informe que traslladarà a l’Assemblea de Barri i a la Comissió
Mixta de Ciutat, la qual acabarà de decidir quins projectes se sotmeten a consulta a
cadascun dels barris. Les propostes de cada barri seran sotmeses a consulta mitjançant
el vot lliure, directe i secret dels veïns i veïnes dels diferents barris de la ciutat.

Així mateix, s’explica que es pot aplicar el principi de solidaritat en favor d’un altre barri i
cedir la seva part del pressupost destinat als barris a una altra Assemblea de Barri. Per
fer-ho, caldrà aprovar per majoria la cessió d’aquesta quantitat en favor d’un altre barri.
La regidora explica com ha anat el procés de pressupostos participats.
3. Debat per recollir les propostes dels projectes
Finalment, l’entitat que forma l’Assemblea de Barri presenta la seva proposta:
-

Arranjar la plaça del costat del Txalaca com un lloc de reunió del barri, potser
instal·lant uns jocs infantils

-

Protecció de cautxú en els escocells dels arbres

-

Dinamització del barri
Nota: Finalment, l’associació de veïns no presenta el projecte de dinamització
del barri i, en canvi, l’endemà de la Comissió de Ciutat de data 9 de juliol de
2013, afegeix el projecte de destinar els diners que sobrin dels projectes més
votats a fer una donació a una entitat sense ànim de lucre que tingui com a
objectiu principal pal·liar els efectes de la crisi.
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