
 

 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 
Servei Responsable: Participació 

Altres serveis que hi col·laboren: --- 
--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE: Projecte de Dinamització del Barri 

Mercadal 

 

NOM BARRI: Mercadal 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOM BARRI: Mercadal 

Quantitat assignada als barris: 37.676,61 € 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROPOSTA VEÏNAL: 

L’Associació de Veïns del Barri del Mercadal porta a terme una sèrie 

d’activitats de tipus popular que comprèn cursos, cursets, tallers, edició 

d’una revista digital i activitats artístiques per dinamitzar el barri. 

 

Aquest projecte s’ha anat realitzant des de fa 5 anys, però en aquesta 

ocasió volem abastar també la part artística i cultural portant 

actuacions musicals i de varietats a diferents places del nostre barri. 

 

Els destinataris d’aquest projecte de dinamització són, en primer lloc, 

tots els veïns del barri del Mercadal, i en segon lloc totes aquelles 

persones d’arreu de la ciutat que tinguin inquietuds i vulguin participar-

hi. 

 

Com a objectiu general ens hem proposat consolidar les activitats lúdic 

– culturals i estimular la percepció de pertany-ne al barri. 

Com a objectius específics realitzar  les activitats proposades ajudant al 

creixement personal dels nostres veïns en totes les facetes de la vida; 

impulsar la participació veïnal; promocionar les inquietuds artístiques i 

vetllar pel benestar de les persones que vivim al barri   

 

L’escenari d’aquestes activitats serà l’Espai Cívic del Mercadal, el 

Centre Cívic Barri Vell Mercadal i les diferents places del nostre barri. 

 



 

 

INFORME TÈCNIC: 

La Secretaria Municipal va emetre un informe el 26 de maig de 2017 on 

exposava que les propostes i els projectes amb finalitats d’interès 

general (socials, educatives culturals i d’altres) però de caràcter 

particular o privat perquè es desenvolupen a iniciativa de les 

associacions de veïns i d’altres entitats privades de regular d’acord amb 

la Llei General de Subvencions i el procediment d’atorgament de les 

subvencions ha de ser de concurrència competitiva. 

Per aquest motiu, la Junta de Govern Local en sessió de 16 de febrer de 

2018, va aprovar les bases específiques per a l’atorgament de 

subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a 

projectes socials, educatius, culturals i d’altres en el marc dels 

Pressupostos Participats dels Barris, per als quals hi ha reservada una 

partida de 200.000 €. 

Els projectes d’aquest tipus que heu presentat les associacions de veïns i 

altres entitats  de barri a les primeres assemblees s’han d’adequar al que 

estableixen aquestes bases per tal que siguin viables i puguin ser 

sotmesos a consulta entre l’11 i el 24 de juny.  

Durant el mes de juny s’aprovarà la convocatòria en règim de 

concurrència única i exclusiva per als projectes votats que hagin sortit 

escollits en aquesta consulta, d’acord amb el que preveuen les bases 

reguladores específiques aprovades. 

Es podran presentar les sol·licituds des de l’endemà de les votacions i fins 

a la data que estableixi la convocatòria. 

La quantitat de la subvenció serà coincident amb quantitat 

subvencionable del pressupost que heu previst per a aquest projecte 



 

d’acord amb el que estableixen les bases específiques. 

 Els projectes es poden finançar, a més de mitjançant la subvenció, amb 

fons propis de les entitats o amb recursos privats sempre que els ingressos 

totals no excedeixin del cost del projecte. 

Pel que fa a les despeses subvencionables, tal com estableixen les bases 

reguladores, seran les que, de manera inequívoca, responguin a la 

naturalesa de l’activitat subvencionada i resultin estrictament 

necessàries per a la seva realització. No s’admeten les despeses 

destinades a finançar l’activitat ordinària del beneficiari o les seves 

despeses generals. Seran subvencionables només les despeses que es 

realitzin en el termini establert a la convocatòria i es poden imputar 

despeses directes i despeses indirectes. 

Un cop estudiada la proposta presentada per l’entitat es valora 
positivament la seva execució perquè s’adequa a les bases de 
subvenció aprovades. 
 

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

Pressupost del projecte presentat:  9.362,20 € 

Quantitat subvencionable: 9.362,20 € 

(S’annexa el projecte presentat per l’entitat)  

 


