Assemblea de Palau-sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu
Data: 12/02/2015
Entitats assistents:
AV Palau-sacosta
Regidora Ma Àngels Planas
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, i les associacions que hi ha en el barri.

3. Informació sobre el procés de Pressupostos Participats dels Barris i la
quantitat assignada al barri
La regidora explica que la quantitat assignada al barri per al 2015 és de 53.375,69 € i,
a més a més tenen un romanent del 2014 de 340,97 €. En total disposen de 53.716,66
€.
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.
La regidora comunica 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.
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La regidora 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, la regidora 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. De Palau-sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu han estat les següents:


Instal·lar al parc Francesc Sabaté un parc urbà de salut (Dipsalut). També
falten més papereres.



El carrer Can Prunell s'ha convertit de pas per les mares accelerades que
porten els nens a l'escola de la Pabordia. La velocitat augmenta conforme
s'acosta (o es passa) de l'hora d'entrada del cole. De fet, ja hi ha hagut un
accident greu. Cal posar bandes rugoses i declarar-ho zona 30 (i posar radar a
les hores d'entrada i sortida del cole).



Revisar el sistema de clavegueram i estudiar la manera d'evitar que les aigües
del carrer Albí desemboquin en el primer embornal del carrer Can Prunell, de
manera que impedeixen els desaigües del carrer en la seva part final (Can
Prunell-Albi) que, juntament amb el mal estat del passadís de titularitat
municipal que hi ha a mig carrer i que fa que tota la brossa acabi embossant
els embornals restants, ens dóna com a conseqüència inundacions de garatges
i baixos cada vegada que hi ha una ploguda sobtada. El servei d'Aigües ja ha
promès posar-hi remei a la part que li toca, però queda una part que correspon
a l'Ajuntament.



Enllumenat del parc darrere de l'escola especial de la Pujada de la Creu de
Palau, que no disposa de cap il·luminació.



La rotonda del c. Reggio Emilia-Riu Cardener-Lluís Pericot és molt perillosa per
als vianants, per la manca de visibilitat. Una possible solució amb mínim cost
seria rebaixar alçada i treure plantes per guanyar visibilitat, així com il·luminar
el pas de vianants i un reductor de goma per reduir la velocitat.

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



Es proposa la millora de l'entorn de l'escola Marta Mata, amb l’adequació a
nivell d'espai i seguretat del parc infantil situat al nord de l'escola i un
condicionament dels carrers del voltant.



A la zona de Torres de Palau, en els carrers Torremalla, Torres de Palau, Mas
Devesa, Mas Figueres, ... hi manca voreres i a més les plantes les envaeixen.



Acostar la Girocleta a Girona 2. És important que tots els mitjans que ajuden a
la mobilitat de les persones arribin a tot arreu. Actualment la Girocleta no arriba
a aquest barri. L'estació més propera és la del Centre Cívic Pla de Palau.
Caldria que paulatinament s'hi anés acostant.



La vorera de davant de l'escola El Bosc de la Pabordia no està
pavimentada/enrajolada. Només hi ha la vorada i resta tota la pavimentació.



Modificar la rotonda entre Lluís Pericot i el carrer Riu Cardener. Els vehicles no
compleixen els cedeix el pas i circulen a gran velocitat. La proposta seria o
modificar la rotonda o posar semàfors en àmbar perquè els vianants que
vulguin passar puguin prémer el botó i se'ls posi verd.



Recollida d'aigües pluvials del parc situat a prop del carrer Riu Brugent. Acabar
la vorera situada dins d'aquest parc i afegir papereres.



Tenim varis gossos que es treuen a passejar i a dos carrers hi ha un parc molt
gran en què creiem que es podria fer un tancat. El parc està situat al carrer
Mas Aragai de Girona i té molts metres quadrats.



Millora de l’accessibilitat entre la pujada Creu de Palau i el carrer Jocs
Olímpics.



Vorera segura entre l’estadi municipal i l’església de Sant Miquel.



Condicionament de l'aparcament del CEIP El Bosc de la Pabordia. Tot i viure al
barri, molts pares utilitzem el cotxe per accedir-hi. La única zona d'aparcament
disponible és un solar sense urbanitzar situat al costat del col·legi. Aquest solar
està en un estat deplorable, de manera que entrar-hi amb el cotxe és tota una
odissea. Molts cotxes aparquen pels carrers més propers, fins i tot en zones
prohibides, amb els conseqüents problemes de circulació. Em sembla que el
solar no és propietat de l'ajuntament sinó que un particular el cedeix, però
penso que fer-hi un mínim condicionament no costaria segurament gaire i els
beneficis serien grans per tots.

Les propostes 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.


L’AMPA del Bosc de la Pabordia i l’AV de Palau-sacosta proposen reforestar
els marges del bosc amb espècies autòctones per implementar un itinerari
terapèutic i educatiu al Bosc de la Pabordia. Diuen que s’hauria de fer a la zona
dels camps propietat de l’Ajuntament i seguint les directrius tècniques de
l’enginyer Jaume Hidalgo i Colomé. Proposen que la direcció de l’Escola El
Bosc de la Pabordia organitzi una passejada des de l’escola amb la direcció,
els pares i alumnes, i l’AV i veïns de Palau-sacosta per anar a replantar. També
proposen invertir en fer camins pels itineraris, basses d’aigua i/o tallar
espècies. I elaborar fitxes d’educació ambiental. Per al projecte volen destinar
un màxim de 19.000 €



L’AV de Palau-sacosta proposa treure les barreres que van des del bosc de
Mas Abella fins al bosc de darrere de l’església de Sant Miquel a fi de facilitar
un itinerari de lleure i esport. Proposen desplaçar la tanca metàl·lica de la part
baixa a la part alta del marge que limita el solar de la Residència Geriàtrica
amb el bosc, treure les barreres físiques als itineraris i facilitar alguns camins
segurs amb el mobiliari adient. L’AV de Palau-sacosta proposa que aquest
projecte estigui lligat i doni continuïtat al projecte de recuperació de la zona de
la Font de l’Abella del barri de Montilivi. Per al projecte volen destinar un màxim
de 19.000 €.



L’AV de Palau-sacosta proposa habilitar una zona de pícnic amb barbacoes
agrupades i tancades amb reixes. L’AV serà la responsable d’obrir aquestes
barbacoes i fer complir el reglament d’ús d’aquest espai. La ubicació que
proposen és al c. Jocs Olímpics de Barcelona, a la zona propera al seu local
social, que està situat al núm. 1. Es proposa instal·lar mobiliari com taules i
bancs de fusta i alguna pista de petanca amb travesses de fustes. Per al
projecte volen destinar un màxim de 19.000 €.



L’AV de Palau-sacosta proposa fer un pas segur per a vianants i bicicletes que
van des del Sector de l’Avellaneda en direcció a Girona a la rotonda inferior de
la N-2 amb el pas elevat de la carretera de Salt a Quart C-65.



L’AV de Palau-sacosta dóna suport a la proposta de la veïna que demanava
il·luminació de la zona de gronxadors que hi ha darrera de la plaça de Palau,
que a la nit està molt fosc. Diuen que es podrien col·locar dos punts de llum, un
per a cada costat, i un altre adossat a la paret de l’escola. A aquesta proposta
no voldrien destinar més de 19.000 € del pressupost assignat al barri.



Finalment, l’AMPA de l’Escola Marta Mata proposa la millora de l’entorn de
l'Escola Marta Mata i presenten la informació sobre els treballs que voldrien
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que es portessin a terme en aquesta zona: millorar l’entorn de la seva escola, la
seguretat del parc infantil i el condicionament dels carrers dels voltants.
Finalment, l’assemblea de barri decideix traslladar a l’Equip de Valoració Tècnica i
Econòmica les següents propostes:


Treure les barreres que van des del bosc de Mas Abella fins al bosc de darrere
de l’església de Sant Miquel a fi de facilitar un itinerari de lleure i esport.
Proposen desplaçar la tanca metàl·lica de la part baixa a la part alta del marge
que limita el solar de la Residència Geriàtrica amb el bosc, treure les barreres
físiques als itineraris i facilitar alguns camins segurs amb el mobiliari adient.
L’AV de Palau-sacosta proposa que aquest projecte estigui lligat i doni
continuïtat al projecte de recuperació de la zona de la Font de l’Abella del barri
de Montilivi. Per al projecte volen destinar un màxim de 19.000 €.



Habilitar una zona de pícnic amb barbacoes agrupades i tancades amb reixes.
L’AV serà la responsable d’obrir aquestes barbacoes i fer complir el reglament
d’ús d’aquest espai. La ubicació que proposen és al c. Jocs Olímpics de
Barcelona, a la zona propera al seu local social, que està situat al núm. 1. Es
proposa instal·lar mobiliari com taules i bancs de fusta i alguna pista de
petanca amb travesses de fustes. Per al projecte volen destinar un màxim de
19.000 €.



Enllumenat del parc infantil de la plaça de Palau. A la proposta anterior, com no
exhaurirà el pressupost, es proposa incloure una altra proposta d’una veïna,
que afecta l’enllumenat de la plaça de Palau. Es proposa enllumenar el parc de
darrera de l'Escola d’Educació Especial de Palau, situada a la Pujada de la
Creu de Palau, perquè no disposa de cap il·luminació i la del carrer és molt
deficient. Concretament, demanen un petit punt de llum o que els fanals ja
existents siguin més alts per a què l’espai estigui il·luminat. Però demanen que
la solució que es trobi no tingui un cost massa elevat.



La proposta presentada a l’assemblea de barri pels veïns del carrer Mas Jardí
que demanaven asfaltar aquest carrer perquè es troba en molt mal estat.



L’Assemblea de Barri també demana traslladar a l’Equip de Valoració Tècnica i
Econòmica la proposta presentada per veïns de Can Prunell a través del
formulari web de pavimentar el passadís propietat de l’Ajuntament existent
entre el carrer Sureda i Can Prunell perquè a causa del seu mal estat tenen un
problema amb el sistema de clavegueram i les aigües del carrer Albí.



La millora de l’entorn de l'Escola Marta Mata.
Sobre aquesta proposta es va cometre un error perquè l’escola es troba en el
límit i en realitat la zona pertany al barri de Sant Pau. El problema va ser que el
barri de Sant Pau ja havia celebrat la seva assemblea de barri i ja havia triat els
projectes que es traslladarien a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica. Per
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aquest motiu, tot i que l’assemblea del barri de Palau-sacosta va proposar
aquest projecte finalment no es va poder admetre perquè l’actuació no es
portaria a terme en l’àmbit territorial del barri. No obstant, els serveis municipals
es van comprometre a valorar la proposta per tal que l’AMPA conegués el cost
que tindria l’actuació i ho pogués tornar a presentar a la propera edició dels
Pressupostos Participats dels Barris al barri de Sant Pau.
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