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Entitats assistents:
AV Sant Ponç
Regidor Eduard Berloso
Regidor de barri Joan Alcalà
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 Serveis Socials,
Cooperació i Participació, Eduard Berloso, 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 és de 36.219,22 €
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 dilluns 16 de març, a les 19 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 Sant Ponç, ha estat la següent:


Voldria comentar si hi hauria la possibilitat de fer un carril bici d’enllaç a la zona
de l’hospital, a partir del nou carril de bicicletes que es va fer a la zona del
supermercat Carrefour que enllaça amb Sarrià de Ter.

Les propostes que es comenten durant l’Assemblea i 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.


Destinar 3.000 € del pressupost a arranjar la parada de bus, ja que diuen que
per poder pujar al bus des de la marquesina no hi ha un pas accessible.



Condicionar el local social que utilitza l’associació de veïns. Pintar les parets i
posar-hi alguns mobles: Unes deu cadires plegables, un parell de taules de
metacrilat (per a què la gent gran pugui anar a jugar a cartes, per exemple) i
una nevera. Cobrir les despeses de llum i aigua del local social durant un any.



Millorar l’accés a la plaça Sant Ponç, pel seu extrem sud. Formació de rampa i
millora a la zona d’escales. Arranjar el tema dels bancs a la zona de la font.
Canviar els bancs a la plaça “de les boxes”, davant el Carrefour, on s’asseu la
gent gran del barri (els bancs són molt baixos i dificulten la seva mobilitat).
Posar bancs a la vorera aproximadament davant del GEiEG, davant la
Cooperativa el Rebost, al carrer de l’Esport. Condicionar el parc infantil de la
plaça i afegir algun joc més. Posar una tanca a la pista de bàsquet, només per
la banda de la carretera, pel perill que suposa quan s’escapa alguna pilota
(similar a la de la Torre Gironella). Instal·lar un o dos aparells de gimnàstica per
la gent gran, com una el·líptica o bicicleta o barra d’estirament, a la zona del
davant del Carrefour. Canviar les porteries del camp de futbol. Plantar arbustos
arran de la vorera, com ja varen demanar l’any anterior. Si sobressin diners,
afegir un altre accés de fusta, més cap a la banda del túnel que dóna entrada a
la plaça.
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