
 

Ajuntament de Girona  

Pl. del Vi, 1  - 17004 GIRONA - Tel: 972 419 010 - www.girona.cat  

 

 
Assemblea de Devesa-Güell 
Data: 10/02/2015 
 
Entitats assistents: 
AV Devesa-Güell 
Regidora Ma Àngels Planas 
Regidor de barri Jordi Fàbrega 
Veïns i veïnes del barri 
 
 

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, el regidor de barri, Jordi Fàbrega, 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 

 
Els regidors expliquen que la quantitat assignada al barri és de 41.938,05 €.  
 
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. 
 
Els regidors comuniquen que aquests informes emesos pels tècnics municipals es 
traslladaran a la propera Assemblea, prevista per al dimarts 24 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.  
 
Els regidors 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.  
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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, els regidors 
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 de la Devesa-Güell, han estat les següents: 
 

 Delimitar i fixar millor l'espai dels contenidors d'escombraries, de tal manera 
que ocupin el mínim possible. El camió de les escombraries no passa bé pel 
carrer Illa, atès la seva estretor. Tanmateix, és força molest que durant el dia 
hagin de passar tantes vegades diferents camions d’escombraries. Caldria 
pensar millor el disseny dels contenidors de plàstic, ja que la boca per on es 
llencen els envasos és massa petita. 

 
 Arranjar la zona verda entre els c. de Santa Eugènia, av. Tarradellas i c. Güell.  

 
 Una sèrie d'arbres situats al passatge de Massaguer cantonada c. Pau Casals, 

i uns altres del c. Caterina Albert (entre el c. Pau Casals i el c. Mossèn Joan 
Rius), en determinats períodes de l'any desprenen un tipus de resina que deixa 
la vorera molt enganxosa i bruta. Es proposa un tractament per aquests arbres 
o substituir-los per uns altres. 

 
 A la Devesa fa falta una biblioteca o lloc on poder-hi estudiar, llegir,... Fins fa 

poc estava disponible la Casa de Cultura, però ara els nens i adolescents (i 
potser també la gent gran) no poden anar sols a la nova biblioteca ni a cap altre 
espai similar de la ciutat, perquè queden massa lluny del barri.  

  
 Fer una biblioteca a la zona de la Devesa. No n'hi ha cap en aquesta zona. 

 
 Al c. Mn. Joan Pons, canviar l’enllumenat des del transformador (on els voltants 

es podrien pintar i enjardinar) fins a l’entrada del pàrquing Torin. La vorera és 
estreta i els pals estan col·locats al mig. Arranjar i asfaltar la zona del costat de 
l’Auditori. Tot aquest espai de terra erma es pot condicionar per aparcaments, 
amb una tanca de fusta al voltant, amb un vigilant, obert de les 7h a les 20h al 
preu d’1€ al dia. El passeig a l’Auditori hauria de tenir més llum. L’empresa 
Agility té molt deixada la zona de gossos. S’hauria d’ampliar l’espai cap a la 
zona de gespa, posar arbres, una font i bancs per seure. Deixar de regar la 
Devesa a dojo. Fer de la Devesa un parc amb gespa, camins i caminets, zones 
infantils amb mini-cicuits i senyals de trànsit perquè els infants puguin aprendre 
tot anant amb bicicleta, una zona amb aparells per fer exercici, guinguetes...  
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L’Associació de Veïns explica que 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. 
 

 Punt de lectura a la Rosaleda 
 Pla de Dinamització del barri. Fer activitats i sol·licitar material, com ordinadors 

i mobiliari exterior 
 Il·luminació a l’entrada de la Rosaleda 
 Ornamentació a la rotonda Joaquim Vayreda, similar a la que es va fer per 

festes de Nadal. 
 Cobert a la pl. Miquel de Palol, semblant al de davant de l’institut del 

Sobrequés. 
 

 
 


