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Assemblea de l’Eixample 
 
Dimarts 9 d’abril, a les 20.15 h, al Local Social  
 
 
AV de l’Eixample 
Associació celíacs de Catalunya 
Veïns i veïnes del barri 
Eduard Berloso, Regidor d’Associacions, Participació, Sostenibilitat i Seguretat 
Carles Ribas, regidor de barri  
Personal municipal del Servei de Participació 
 
 

1. Constitució de l’Assemblea de Barri  
 

En aquests moments es constitueix l’Assemblea de Barri, formada pel regidor de 
barri Carles Ribas, el regidor d’Associacions, Participació, Sostenibilitat i 
Seguretat, Eduard Berloso i la presidenta de l’associació de veïns, així com les 
entitats assistents que hi ha en el barri. Les Assemblees de Barri també estan obertes 
a tots els veïns i veïnes. 
 
Així mateix, si l’Assemblea de Barri ho decidís, poden formar-ne part entitats que el 
seu àmbit d’actuació sigui la ciutat, sempre que estiguin inscrites en el Registre 
Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. 
 
A efectes de votacions, només podran votar les entitats i cadascuna tindrà un vot. 
 

2. Informació sobre el procés de Pressupostos Participats dels Barris  
 
A l’Assemblea de Barri les entitats presentaran les propostes per a la millora del seu 
barri i acabaran prioritzant-ne fins a un màxim de cinc d’acord amb la quantitat que se 
li ha assignat. 
 
A l’Assemblea també es presentaran les propostes que la ciutadania ha fet arribar a 
través de les associacions veïnals o del formulari que es trobava a la web per donar-
les a conèixer a totes les persones assistents i debatre-les amb les presentades per 
les associacions.  
 
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. 
Han de fer referència a actuacions a portar a terme en espais públics de titularitat 
municipal perquè en cap cas seran viables propostes que facin referència a millores de 
béns o espais privats.  
 
Així mateix, no s’acceptaran propostes que comportin imposició de contribucions 
especials. 
D’acord a la legislació vigent en matèria de subvencions, els projectes de tipus social, 
cultural o esportiu, entre d’altres, que tenen com a objectiu la dinamització dels barris 
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s’hauran de presentar d’acord a les Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en el marc dels Pressupostos Participats del Barri que va aprovar la Junta 
de Govern de  l’Ajuntament de Girona el dia 16 de febrer de 2018. 
 
Les 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. 
 
Aquests informes emesos pels tècnics municipals es traslladaran a la propera 
Assemblea que es portarà a terme en el barri passades les eleccions, on s’acabaran 
de definir els projectes que se sotmetran a la consulta ciutadana que es durà a terme 
durant la propera tardor. 
 
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. 
  
Finalment, el resultat de la consulta determinarà els projectes que s’executaran en 
cada barri amb la seva aplicació pressupostària. Els projectes subvencionables que es 
proposin, un cop els veïns i veïnes dels barris els hagin escollit com a més votats, 
caldrà que les entitats els presentin a la convocatòria que s’obrirà després de la 
consulta als barris. 
 

3. Quantitat assignada al barri 
 
La quantitat assignada al barri per al 2019 és de 55.512,72 €. 
 
A més, disposa d’un romanent de barri de l’any passat de 28.318,66 €.  
 
En el cas que hi hagi saldo sobrant de les obres finalitzades i ja liquidades dels anys 
2015, 2016 i 2017, enguany també s’afegiran al pressupost assignat al barri. En 
aquest cas hi ha un saldo sobrant de 5.093,77 €. 
 
Per tant, el barri de l’Eixample per al 2019 acumula un pressupost  total de  
88.925,15 €. 
 
Detall de projectes finalitzats: 
 
 

Any 
inici 

Projecte 
Import 

pressupostat 
Saldo sobrant 
dels projectes 

2013 
Promoció dels Cercles d’Estudis a través de 
l’Associació Catalana per a l’Educació, Formació i 
Recerca-ACEFIR 

2.000,00 €   

2013 
Projecte d’escacs per a l’Escola d’Adults que 
portarà a terme el Club d’Escacs Gerunda 

1.000,00 €   
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Any 
inici 

Projecte 
Import 

pressupostat 
Saldo sobrant 
dels projectes 

2013 
Eliminació de barreres arquitectòniques al carrer 
Maluquer Salvador 
 

51.042,28 €   

2014 
Donar continuïtat al projecte Cercle d'Estudis, 
promogut per l'entitat ACEFIR des de l'any 2013 
 

2.000,00 €   

2014 
Local social per a l'Associació de Veïns 
 

12.000,00 €   

2014 
Habilitar la vorera del c. de la Salle, entre el c. 
Migdia i la travessera de la Creu 

 
26.816,33 €   

2015 

Portar a terme un pla de suport a l'Associació de 
Veïns de l'Eixample. (8.349,- lloguer i 5.651,- 
subvenció) 
 

14.000,00 €   

2015 
Restaurar les bandes reductores de velocitat del 
carrer de la Rutlla 
 

32.440,00 € 5.093,77 € 

2016 

Continuitat amb el Pla de suport de l'AV de 
l'Eixample: lloguer local + hores de personal + 
material + activitats sopar - tertúlia (22.000 € 
aprox). 
 

22.000,00 €   

2016 
Accions de millora al parterra del c. Francesc de 
Ciurana cantonada c. Barcelona 
 

6.000,00 €   

2017 
Continuació del projecte del Pla de suport de l'AV 
de l'Eixample  

22.000,00 €   

2017 
Millora de l’enllumenat a la plaça de Salvador 
Espriu  

12.600,00 €   
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4. Explicació de l’estat dels projectes pendents d’executar en el marc dels 

Pressupostos Participats des de l’any 2013 
 
 

Any 
inici 

Projecte 
Import 

pressupostat 
Servei 

responsable 

Actualització de 
l'estat facilitada pels 
serveis al febrer de 

2019 

2017 

Eliminació de les barreres 
arquitectòniques a l’encreuament del 
carrer de la Creu amb el carrer de 
Barcelona  

14.057,28 € Mobilitat 

Fet pas de carrer 
Barcelona. L'execució 
de la part del carrer 
Cor de Maria està 
prevista per al mes 
d'abril/maig. 

2017 
Arranjament del carrer del Cardenal 
Margarit  

10.000,00 € Urbanisme En licitació 

2018 
Projecte de dinamització del barri de 
l'Eixample 

31.852,55 € Participació   

2018 
Millora de l'enllumenat al passeig del 
General Mendoza  

22.500,00 € Urbanisme Projecte en redacció 

2018 
Millora de la il·luminació al carrer de 
La Salle 

5.650,00 € Urbanisme Projecte en redacció 

2018 
Detectors de nivell sonor al carrer del 
Cardenal Margarit 

5.193,70 € Sostenibilitat   

 
 

5. Presentació de propostes ciutadanes i les de les entitats del barri. 
 
Pel que fa a les propostes ciutadanes, se n’han rebut un total de 304 a través del 
formulari i ja s’han fet arribar a les corresponents associacions de veïns. Cal dir que 
per al barri de l’Eixample han estat 43 propostes. 
 
L’associació de veïns presenta les seves propostes. 
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6. Debat per escollir les propostes que es traslladaran a l’Equip de Valoració 
Tècnica i Econòmica que emetrà els informes pertinents de cadascuna. 

 
En aquest punt, cal escollir fins a un màxim de cinc propostes per traslladar-les a 
l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes pertinents de 
cadascuna. 
 
Les propostes escollides per al barri de l’Eixample són: 
 

1- Continuar amb la dinamització del barri de l'Eixample 
 
2- Fer un projecte de remodelació del jardí  del carrer de Francesc Ciurana, 

deixant els jocs infantils d'un tipus semblant a la plaça Catalunya (amb terra de 
cautxú) 

 
3- Il·luminació de la llera del riu Onyar, entre la plaça Catalunya i la benzinera 

(aquesta proposta es presenta de forma compartida amb el barri de Carme - 
Vista Alegre) 

 
4- Plantar arbres a les entrades de l'Escola Verd (si aquesta proposta de plantar 

arbres és inviable pel tema dels bombers s'ha de valorar la proposta de posar 
bancs al carrer de Barcelona número 31) 

 
5- Detectors de nivell sonor al carrer de Maluquer Salvador 

 
 
 


