
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2016 
Servei Responsable: Servei de Participació 

Altres serveis que hi col·laboren: Xarxa de Centres Cívics 
--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE: Continuar amb el pla de suport a 

l'Associació de Veïns de l'Eixample 

NOM BARRI: Eixample 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOM BARRI: Eixample 

Quantitat assignada al barri: 57.233,70 € 
PROPOSTA VEÏNAL: 

Es tracta d’una proposta de l’AV de l’Eixample per continuar tenint un 
suport per portar a terme les activitats pròpies d’una associació de 
veïns. L’entitat també vol continuar disposant del local social que 
actualment tenen obert gràcies als pressupostos participats del 2014.  

 

INFORME TÈCNIC: 

Es considera interessant des del punt de vista associatiu que es continuï 
amb el procés de dinamització de l’entitat que va començar amb la 
disponibilitat d’un local propi. L’objectiu és recuperar les formes de 
relació pròpies d’un barri, els seus costums, el veïnatge, i tots aquells 
signes d’identitat que el singularitzen respecte la resta de barris de la 
ciutat.  L’any 2014 i el 2015 es van destinar diners dels Pressupostos 
Participats dels Barris al lloguer d’un local social i enguany es vol 
continuar amb el local per portar a terme les activitats que tenen 
programades.  Es treballa coordinament amb el Centre Cívic Pla de 
Palau. 
 
D’acord amb el que estableix el contracte de lloguer que està en vigor 
des del 17 d’octubre de 2014, aquest contracte tenia una durada d’un 
any i transcorregut aquest termini, el contracte es prorrogarà tàcitament 
per períodes d’un any, llevat que qualsevol de les parts notifiqui a l’altra 
la seva voluntat en contra amb una antelació mínima de dos mesos 
respecte de la data de finalització del contracte o de qualsevol de les 
pròrrogues. 
Pel que fa al cost, el preu fixat per l’arrendament pels 12 primers mesos 
era de sis-cents setanta tres euros amb quinze cèntims (673,15 €) 
mensuals més l’IVA corresponent i a partir de la segona anualitat de 
vigència del contracte (18 d’octubre de 2015), el preu era de sis-cents 
euros mensuals (600 €) actualitzat amb l’increment de l’IPC respecte 
l’anualitat anterior, més l’IVA corresponent i l’impost de béns immobles  
 

 

 



 

PRESSUPOST : 

Total destinat a activitats.................................................... 11.593,41 € anuals 

Lloguer del local social de 17 d’octubre de 2016 a 17 d’octubre de 2017  

TOTAL lloguer.....................................................................10.406,59 € anuals 
 

TOTAL: 22.000 € 
 


