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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, Joan Alcalà 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 per al 2015 és de 46.703,73 
€ i, a més a més tenen un romanent del 2014 de 655,5 €. En total disposen de 
47.359,23 €. 
 
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 dimecres 18 de març, a les 20.30 
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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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.  
 
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 Domeny-Taialà, han estat les següents: 
 

 Arranjar les voreres i reposar tots els arbres arrancats o morts a tot el barri. 
 
 Des de l'AFA de l'Escola Domeny considerem necessària una mesura de 

protecció a la secció de la rotonda. Des que està en funcionament el nou edifici 
de l'escola Domeny, a les tardes molts infants passen una estona jugant a 
l'espai que queda entre la porta de l'escola que dóna al pàrquing i la rotonda 
(ctra. Taialà – c.. Roberto Bolaño). Hem observat que hi ha un doble perill: per 
una banda que un vehicle pugi sobre aquest espai en agafar malament la 
rotonda i de l’altra que la mainada vagi cap a la carretera corrent darrera 
d'alguna pilota. Seria convenient que es col·loquessin pilones a la vora de la 
rotonda i que es posés una tanca de fusta abans del carril bici. 

 
 A la zona lliure entre el c. Joan Oliver i Sallarés i el c. Joan Salvat i Papasseit, 

arranjar una zona de pàrquing i posar-hi 
 

 Seria molt necessari tancar la zona de davant de la porta de l'escola Domeny 
que dona a la rotonda del pavelló de Fontajau. Cada dia es queden alumnes de 
l'escola a jugar a la porta i sovint hi ha nens que surten corrent darrere d'una 
pilota en direcció a la rotonda. Fins i tot una vegada varem veure com un cotxe 
sortia de la rotonda i xocava contra una arbre en aquesta zona, pujant a la 
zona d'herba just abans de la sortida dels nens.. 

 
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. 
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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. 
 

 Construcció d’un mur de contenció al c. Riera Bullidors. Caldria construir el mur 
a l’alçada de l’edifici Lucia, al carrer Himalaia. 

 Condicionar el recorregut actual de la rampa entre el carrer d’Adri i el caminet 
de sauló de la zona verda que porta fins a l’església. 

 Festa de replantació d’arbres a la rotonda de la rambla Tete Montoliu. 
 Construcció d’un pàrquing a la zona entre el carrer Joan Oliver i Sallarés i Joan 

Salvat i Papasseit, però si aquesta proposta no fos viable per la qualificació 
urbanística de l’espai, llavors presentarien com a proposta col·locar papereres 
a tot el sector. 

 Instal·lar una tanca davant la zona verda a la porta de sortida de l’escola de 
Domeny. 

 
 


