Assemblea de Carme-Vista Alegre
Data: 20/02/2015
Entitats assistents:
AV Carme-Vista Alegre
Regidor Eduard Berloso
Veïns i veïnes del barri

1. Presentació del Pressupost Municipal per al 2015
El regidor Berloso 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 pel regidor de Participació i regidor de
barri, Eduard Berloso, i l’associació de veïns que hi ha en el barri.

3. Informació sobre el procés de Pressupostos Participats dels Barris i la
quantitat assignada al barri
El regidor explica que la quantitat assignada al barri per al 2015 és de 40.031,77 €,
però com 27.032,97 € estaven prèviament destinats a invertir-los en el projecte del
2014 d’adaptar l'accés al passatge Picapedrers amb la instal·lació d'un ascensor
(projecte compartit amb el barri de Pedreres-Fora Muralla), en total enguany disposen
de 12.998,80 €.
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.
El regidor comunica que aquests informes emesos pels tècnics municipals es
traslladaran a la propera Assemblea, prevista per al dimecres 25 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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El regidor informa 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, el regidor explica 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 de Carme-Vista Alegre, han estat les següents:


Adequar l'accés a l'ascensor pels vianants que venen de la part de dalt del
parc. L’adequació d’aquest punt negre de la ciutat serà una de les conclusions
que s’arribarà amb el projecte Camí Escolar. A l’aparcament de Vista Alegre hi
ha un problema de seguretat que cal resoldre.



Les llums de la pista de futbol sovint es queden enceses. Fer una instal·lació
amb sensor de moviments.



Ampliar el nombre de places de pàrquing al parc de Vista Alegre, sacrificant
una part de la vorera per als vianants i dibuixant noves places a la zona alta del
parc. S’hauria de posar més contenidors per reciclar plàstics i cartró.



Fer una rotonda al c. del Carme, a l’alçada del pont que creua l’Onyar cap a
l’avinguda Lluís Pericot.



Fer un pipican d'ús obligatori per a totes les persones que no porten el gos
lligat i multar les persones que no recullin els excrements.



Arranjar una mica el parc d'infants que hi ha a Vista Alegre, ja que té elements
trencats.



Fer una zona verda d'aparcament com a les Pedreres, a la zona de davant del
parc, al pàrquing de la part de dalt i a la zona del Palco dels Sastres.



Posar pilones per reduir la velocitat dels vehicles a la zona. Seria interessant
abans d'entrar a Taquígraf Martí (més o menys a la cantonada amb el c.
Olivera) i al carrer on hi ha la gestoria.
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Posar una xarxa a la pista de futbol-basquet situada al barri de Vista Alegre.
Les pilotes surten fora de la zona de joc cap a la carretera o contra els vidres
de l’aparador d'un comerç.



Posar solució a la deixadesa i brutícia de la part final del carrer del Carme.



Desencallar el projecte de la passera, previst entre el carrer del Carme i Emili
Grahit, per a facilitar l'accés a l'altra riba del riu Onyar, on hi ha serveis com el
CAP i l'escola.



Hi ha un pas de vianants a l'alçada del carrer del Carme, 125, però els cotxes
passen molt ràpid i sovint no tenen temps de frenar a temps. Abans hi havien
dos ressalts degudament indicats, però els van treure i és molt perillós creuar el
carrer.

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 són les que es
traslladaran a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes
pertinents.





Passera de vianants amb terrassa. Paral·lel a la zona d’aparcaments situada
entre el parc i el carrer Vista Alegre.
Actuacions de millora general al parc de Vista Alegre.
Carrers Enderrocades i Taquígraf Martí. Eliminar els aparcaments i posar
pilones, per tal de fer-los més transitables.
Carrer Isabel la Catòlica. Millora de l’asfalt, neteja de les clavegueres,
ampliació de les voreres i limitar la velocitat a la pròpia d’un espai escolar.
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