
 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019 
Servei Responsable: Participació 

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

NOM PROJECTE: Destinar 15.000,00 € per al projecte de 

dinamització del barri del Mercadal 

 

NOM BARRI: Mercadal 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOM BARRI: Mercadal 

Quantitat disponible per al barri: 37.339,66 € 

------------------------------------------------------------------------------------ 
PROPOSTA VEÏNAL: 

L’associació de veïns proposa destinar la quantitat de 15.000,00 € per 

continuar amb el Pla de dinamització del barri amb activitats diverses 

enfocades a tots els veïns a fi de millorar les ofertes d’activitats festives, 

lúdiques i culturals com a eixos bàsics.   

 

CONDICIONS TÈCNIQUES 

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 s’han de regular 
d’acord amb la Llei General de Subvencions i el procediment 
d’atorgament de les subvencions ha de ser de concurrència 
competitiva. 

 

En data 3 de juliol de 2019, es varen aprovar definitivament les bases 
específiques modificades 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 el 18 de novembre i el 2 de desembre.  

 



 

D’acord amb el que preveuen aquestes bases especifiques: 

- Durant el mes de desembre s’aprovarà la convocatòria en règim 
de concurrència única i exclusiva per als projectes votats que 
hagin sortit escollits en aquesta consulta. 

- Es podran presentar les sol·licituds a partir de la data de 
publicació de la convocatòria. El termini serà de 15 dies hàbils. 

- La quantitat de la subvenció serà coincident amb quantitat 
subvencionable del pressupost presentat.  

- 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, 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 s’iniciïn durant 
l’any en el qual es demani la subvenció i fins a la data límit per 
justificar-les que s’establirà a la convocatòria. 

- Es poden imputar despeses directes i despeses indirectes. 

Es consideren despeses directes subvencionables les que figuren a 
continuació: 

a) Les retribucions del personal necessari per a executar el projecte 
subvencionat. 

b) El lloguer de les instal·lacions on es desenvolupen les activitats 
previstes en el projecte subvencionat. 

c) Les despeses d’adquisició de béns inventariables necessaris per al 
projecte. El període durant el qual el beneficiari haurà de destinar-
los a una finalitat concreta és de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic i de dos anys per a la resta de 
béns. 

d) Les assegurances d’accidents i de responsabilitat civil que 
cobreixen les activitats. 

e) Les despeses de transport i de publicitat dels projectes.  



 

 
D’altra banda, les despeses indirectes poden ser subvencionades 
sempre que estiguin basades en les despeses reals que s’han fet. 
S’han d’aportar documents justificatius de totes i cadascuna de 
les despeses imputades. 
Es consideren despeses indirectes subvencionables les que figuren 
a continuació: 

a) Les despeses per gestionar i executar el projecte: despeses 
d’administració, d’assessoria, de gestoria fiscal i laboral, etc... 

b) Altres despeses com ara energia elèctrica, aigua, clavegueram, 
calefacció i climatització, missatgeria, correu, neteja i vigilància, o 
bé altres despeses no especificades anteriorment associades a 
l’execució del projecte. 
Les despeses indirectes no poden superar el 20% del pressupost 
que presenti l’entitat per al desenvolupament del projecte i 
sempre que aquests costos corresponguin al període en què es 
realitza l’activitat. 

 

INFORME  TÈCNIC: 

Un cop estudiada la proposta presentada per l’associació de veïns es 
valora positivament la seva execució perquè en general s’adequa a les 
bases de subvenció aprovades. 
 
Però tenint en compte que es fa referència a alguns cursos i tallers, és 
molt important que quan es presenti la justificació, es declarin tant els 
ingressos com les despeses d’aquest projecte. 
 
 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

Pressupost del projecte presentat: 16.000,00 € 
Quantitat subvencionable: 15.000,00 € 
(S’annexa el projecte presentat per l’entitat)  
  
 

 



 

 

 

 

PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DEL BARRI 
DEL MERCADAL  

 
 
 

ELABORAT PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 
BARRI DEL MERCADAL PER L’ANY 2019-2020 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓ 
 
“Donem vida al barri del Mercadal” és un projecte que porta en 
funcionament 5 anys. Aquest 2019 – 2020. Seguint la línia del curs passat,  
volem abastar tant la part formativa (cursos i tallers programats dins la 
Xarxa de Centres Cívics de la ciutat), com la vessant més artística i 
cultural. Promovent la idea de barri i comunitat, on les activitats van 
destinades tan a infants, joves, adults com per a gent gran.  
Aquest projecte està impulsat per l'Associació de veïns del barri del 
Mercadal, coordinat amb l'Espai Cívic Mercadal. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓ 
 
Davant la manca d'activitats lúdiques, culturals i de formació del nostre 
barri, l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Mercadal, des de la seva 
re-fundació, porta a terme una sèrie d'activitats de caire popular que 
comprenen des de la realització de cursos, monogràfics i tallers (a preus 
molt econòmics), com l'edició d'una revista digital i la dinamització a 
través d'activitats artístico-culturals gratuïtes per a tothom.  
A través de “Donem vida al Mercadal” pretenem millorar les relacions de 
convivència, arrelant el sentiment de pertinença al barri.  
 
 
3. DESTINATARIS  
 
Els destinataris d'aquest projecte de dinamització són, en primer lloc, tots 
els veïns i veïnes del barri del Mercadal, i en segon lloc totes aquelles 
persones d'arreu de la ciutat que tinguin inquietuds i vulguin participar-hi.  
Les activitats són intergeneracionals i inclusives.  
 
 
4. OBJECTIUS 
 

• Apropar la cultura al barri, ja que aquesta és un dret universal de les 
persones. 



 

• Promoure activitats que tinguin a veure amb la ciència i la tecnologia 
i també activitats que promoguin els drets humans i l'educació en 
valors.  

• Consolidar la nostra oferta d'activitats lúdico – culturals. 
• Estimular la percepció de pertinença al barri. Volem que els veïns i 

veïnes facin més barri i que participin activament en totes les 
activitats així com que s’animin a formar part de l’associació, 
especialment el jovent. 

• Ajudar al creixement personal dels nostres veïns i veïnes en totes les 
facetes de la vida, impulsant les inquietuds artístiques, socials, 
culturals i científiques dels nostres veïns i veïnes. 

• Vetllar pel benestar de les persones que vivim al barri.  
• Cercar espais de diàleg entre les diferents entitats del barri. 
• Promocinar els diferents artístes amateurs del nostre barri i/o ciutat. 

 
 
5. UBICACIÓ 
 
L’escenari d’aquestes activitats serà l’Espai Cívic del Mercadal, el Centre 
Cívic Barri Vell Mercadal i les diferents places del nostre barri. 
 
 
6. ACTIVITATS I CRONOGRAMA 
 
Les activitats de cursos, monogràfics i tallers es faran d’octubre a juny, 
començant la primera setmana d’octubre i acabant la tercera setmana de 
juny, segons el calendari escolar. 
Els cursos i tallers que es realitzaran aquest curs 2019-2020 són:  
 

• Activitats físiques: 

 Zumba: dilluns i dimecres, de 20:30h a 21:30h 
 Ioga: dilluns ,dimecres i divenfres de 15:15h. a 16:30h 
 

• Idiomes: 

 Anglès Beginners: Dimecres 9.30h – 11.00h 
 Anglès elementary I: Dijous de 11.30h-13h 



 

 Anglès elementary II: Dimarts de 9.30h-11h 
 Anglès Pre -Intermediate: Dimarts de 11h-12.30h 
 Anglès Intermediate: Dimecres de 11h-12.30h 
 Conversa d’Anglès: Dijous de 10h-11.30h 
 Francès Nivell A1: Dilluns 17h-18.30h 
 Francès Nivell A2 : Dimecres de 17h-18.30h 
 Francés Nivell B1: Divendres de 9.30h-11h 
 Francès Conversa : Dimecres de 18.30h 19.45h 
 

• Càpsules de literatura: Dimarts de 18.30-20h 

 
• Tallers: 

 Cuina de d'aprofitament : 5,12 i 19 de febrer de 20h-21.30h 
 Cuina de festes ; 4 i 11 de desembre de 20h-21.30h 
 Cuina del dia a dia : 20 i 27 de maig de 20h-21.30h  
 Tast de vins : 14 de novembre,16 de gener, 12 de març i 14 de maig 
 19.30h-21 
 Maridatges de vins i formatges : 17 d'octubre,5 de desembre,13 de 
 febrer i 16 d'abril de19.30h-21 
 

• Les activitats lúdiques i culturals: 

 Cada tercer dissabte de mes,de novembre a juny, realitzem una 
 actuació, ja sigui espectacle musical, teatre o conferència.  
 En el mes de desembre farem “Cagar el Tió” i al gener visita el 
 nostre barri el Patge Reial per a recollir les cartes dels nostres petits. 
 Per Carnestoltes (mes de febrer) fem una celebració (Cercavila i 
 Xocolatada) per la mainada juntament amb les associacions de veïns 
 d'altres barris de la zona. 
 Al mes de maig-juny celebrem la Festa Major del Barri amb 
 diferents activitats com l'arrossada popular i d'altres a concretar en el 
 seu moment. 
 
 
7. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
L’organització del projecte és a càrrec dels membres de la Junta de 
l’Associació i de diferents veïns que presten la seva col·laboració. 



 

Cada membre de la junta té assignada una determinada tasca de 
coordinació segons l’activitat a fer. 
Respecte als recursos materials i petició d'espais de la via pública es 
demanarà i es coordinarà a travès del Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. 
 
 
8. PLA DE COMUNICACIÓ. DIFUSIÓ 
 
La difusió de les activitats que portem a terme dins del projecte de 
dinamització del barri les comunicarem a través de diferents vies: 

− En les assemblees i a les reunions de pressupostos participats del 
barri. 

− A través de les nostres xarxes socials. 
− Mitjans de comunicació locals, com la radio, tv o diaris. 
− Cartells i flyers específics de les diferents activitats. 
− Mitjançant el nostre butlletí digital mensual. 
− En coordinació amb l'Espai Cívic del Mercadal, també fem ús de 

l'agenda municipal de l'Ajuntament, així com les seves xarxes 
socials.  

− En el cas de la Festa Major del barri del Mercadal, editem un butlletí 
en paper on hi consten totes les activitats. A més realitzem una 
bustiada per fer-ho extensiu a tots els nostres veïns i veïnes. 

 
 
9. PRESSUPOST  
 
Visita del Patge Reial    800 euros 
Fer Cagar  Tiò     600 euros 
Tallers de cuina     1.500 euros 
Carnestoltes      300 euros 
Cursos de Francès              3.500 euros 
Cursos d’Anglès     3.500 euros 
Curs de Zumba     2.500 euros 
Curs de Ioga              2.500 euros 
Activitats artístiques    1.500 euros 
Taller de Lectura     1.000 euros 



 

Tast de vins i maridatges(2)    800 euros 
 
TOTAL......................................................16.000 EUROS   
 
 
10. AVALUACIÓ 
 
L'avaluació del projecte es farà a càrrec dels membres de la junta i de les 
diferents comissions. 
Avaluarem les diferents activitats realitzades en funció dels recursos 
econòmics dedicats a cadascuna i el nivell de participació. Tindrem en 
compte quines activitats cal conservar pel seu alt assoliment i nivell 
participatiu i quines hauríem de canviar o modificar el seu plantejament. 
També analitzarem si les activitats han assolit els objectius marcats en 
aquest projecte, a través de difernets reunions avaluatives amb els membres 
de la nostra entitat. 
Una nova eina d'avaluació és la bústia de suggeriments que està ubicada en  
l'Espai Cívic Mercadal. Tothom hi pot deixar la seva opinió i propostes, i 
així tots junts poder millorar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


