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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, la regidora de barri, Coralí Cunyat i les associacions de veïns que hi 
ha en el barri.  
 
 

3. Informació sobre el procés de Pressupostos Participats dels Barris i la 
quantitat assignada al barri 

 
Les regidores expliquen que la quantitat assignada al barri per al 2015 és de 41.938,05 
€ i, a més a més tenen un romanent del 2014 de 1.677,00 €. En total disposen de 
43.615,05 €. 
 
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. 
 
Les regidores comuniquen que aquests informes emesos pels tècnics municipals es 
traslladaran a la propera Assemblea, prevista per al dilluns 16 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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Les regidores 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, les regidores 
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. Al Barri Vell, han estat les següents: 
 

 La creació d'una ludoteca infantil al barri. I la creació d'un espai juvenil (12-29 
anys) dinamitzat en el mateix Centre Cívic del Barri Vell o sales d'equipaments 
municipals ja existents. 

 
 La proposta és intentar solucionar d'una manera eficient el problema gairebé 

crònic de brutícia de la zona travessia Auriga i el carrer Bell.lloc. Creiem 
convenient indicar amb cartells la proximitat dels banys públics de la Rambla i 
incrementar la il·luminació per dissuadir aquells que embruten els carrers. 
També seria molt útil la col·locació de càmeres de vídeo vigilància. 

 
 La moto és un mitjà de transport molt adequat per moure's pel Barri Vell. Per 

això proposem que s'impulsi aquest mitjà de transport i que s'habilitin més 
zones d'aparcament cobertes i protegides, a un preu accessible. Gràcies 

 
 Hi ha carrers com Ballesteries, Ciutadans, Cort Reial, Calderers, etc.. on les 

voreres estan molt brutes. Sobretot davant del nº45 de Ballesteries on hi ha el 
punt de recollida selectiva i també a l'accés al pont d'en Gómez. Caldria que 
per les voreres passessin les màquines que treuen aigua i raspallen el terra. 

 
 Col·locació de pilones d'accés al Barri Vell a la plaça de Catalunya i a Sant 

Domènec, on només puguin accedir veïns. En horaris que s’hi pugui entrar 
(només càrrega i descàrrega) col·locar un agent cívic que permeti l'accés als 
vehicles autoritzats.  
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 A la pujada del Rei Martí, a la dreta, hi caben dues places d’aparcament, a dalt 
tocant a l’absis de St. Feliu, dues més, a la placeta davant de St. Lluc només hi 
ha tres places marcades, seguint la mateixa línia n'hi caben 3 o 4 més, davant 
l’església de Sant Nicolau també, a la pujada de Sta. Llúcia també. A 
l’aparcament que hi ha sobre la plataforma del Galligants, algunes vegades 
amb ocasió de proves esportives s'ha prohibit aparcar amb les conseqüents 
molèsties que provoca als veïns. Proposo que dites curses es facin en llocs 
alternatius: vies verdes, devesa, parcs urbans. 

 
 Adequació de la mobilitat de la plaça Sant Josep. Ampliació de la vorera per 

facilitar l'accés dels veïns de la plaça al seu habitatge. Ordenació de 
l'aparcament i la mobilitat de vehicles.  

 
L’Associació de Veïns explica que ha parlat amb aquests ciutadans i ha incorporat 
alguna de les propostes. Les 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 han recollit a 
partir d’un mailing enviat als veïns i veïnes del barri, i que són les que es traslladaran a 
l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes pertinents. 
 

 Siguem cívics: campanya de sensibilització dels gossos 
 Estudi acústic a la resta del barri on no es va fer 
 Càmeres per l’incivisme: pl. Fellini, c. Llebre i c. Maria Prat 
 Millora de la mobilitat: en sentit contrari per Beates i Nou del Teatre 
 Recuperació d’actes populars al Barri Vell: fer barri i ciutat 

 
 


