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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 Serveis Socials, 
Cooperació i Participació, Eduard Berloso, 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 

 
El regidor explica que la quantitat assignada al barri per al 2015 és de 32.406,67 € i, a 
més a més tenen un romanent del 2014 de 782,60 €. En total disposen de 33.189,27 
€. 
 
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 dijous 26 de març, a les 20 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 Pont Major han estat les següents: 
 

 Instal·lar un semàfor al creuament del carrer Illes Filipines amb el carrer Pont 
Major/Passeig Sant Joan Bosco. 

 
 Davant de la plaça Tomàs Baraut hi ha un parc, amb dos gronxadors 

inutilitzables, ni cap flor, ni decoració a part d'una tanca de fusta. S'hi podria fer 
alguna cosa per a què el parc sigui més alegre? 

 
 A la rotonda de Pont Major, en 4 mesos 19 accidents. 

 
 La proposta és fer voreres al carrer Port Lligat per afavorir la seguretat dels 

infants a les entrades i sortides de les escoles.  
 

 Buscar algun sistema per fer reduir la velocitat dels vehicles que circulen pel 
carrer de Pont Major, sobretot a la zona més estreta del carrer. 

 
 Modificar la rotonda nova, fer-la més planera, ja que destrossa els cotxes per 

sota.  
 

 Com a director de l'institut N. Xifra, conjuntament amb l'AMPA i diferents agents 
del barri, volem potenciar l'ambient de l'entorn educatiu de l'institut. Una 
actuació que creiem urgent per afavorir-lo seria fer millores de mobiliari urbà 
per a la plaça de davant de l'institut. 

 
 
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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Una veïna present a l’Assemblea fa dues propostes més: 
 

 Vora el riu, des del centre cívic i fins passat el Caprabo, netejar, posar sauló i 
posar una tanca com a Pedret. A la pista basquet, les pilotes cauen cap al rierol 
i és perillós per als joves anar a buscar-les.  

 Enjardinar o replantar la pl. Maria Auxiliadora i la del costat. No hi ha gespa, ha 
mort. Les palmeres també es moren i les treuen. 

 
Seguidament, l’Associació de Veïns presenta les seves propostes: 
 

 Construcció d’una pista esportiva petita, com la de Pedret, a sobre de la part 
tapada de la zona verda darrere els pisos Àngel Marsà.  

 Restauració de les voreres del carrer de Pont Major. Demanen que es respecti 
el paviment original i històric. 

 Recuperació de la Font del Cargol. Hi ha una mina d’aigua al barri que es deia 
la Font del Cargol i que es va enterrar perquè a principis del 70 era un 
abocador. 

 
Les entitats presents a l’Assemblea voten quines són les cinc propostes que prioritzen 
i que són les que es traslladaran a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que 
emetrà els informes pertinents: 
 

 Instal·lar un semàfor al carrer Filipines cantonada carrer Pont Major  
 Instal·lar una tanca a la vora de la riera  
 Arranjar les lloses de la vorera del carrer Pont Major  
 Construcció d’una pista esportiva sobre la riera prèviament coberta 
 Arranjar la plaça de davant l'Institut Narcís Xifra 


