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Assemblea de Barri Vell 
Data: 17/03/2014 
 
Entitats assistents: 
AV Barri Vell-Sant Domènec 
AV Rambla, Argenteria i Abeuradors 
Regidora Ma Àngels Planas 
Regidora de barri Coralí Cunyat 
Veïns i veïnes del barri 
 
 

1. Constitució de l’Assemblea de Barri i aprovació de les entitats participants 
La regidora Planas explica que de conformitat amb el projecte de Reglament de 
Pressupostos Participats dels Barris, l’Assemblea de barri estarà formada pel regidor 
de Participació Ciutadana (que en aquesta assemblea, s’excusa), la regidora 
d’Hisenda, la regidora de barri i els presidents de les associacions de veïns que hi ha 
en el barri. També formaran part d’aquest òrgan les entitats que tinguin el seu àmbit 
territorial d’actuació en aquest barri i estiguin inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. 
 
Així mateix, s’explica que es pot aplicar el principi de solidaritat en favor d’un altre barri 
i cedir la seva part del pressupost destinat als barris a una altra Assemblea de Barri. 
Per fer-ho, caldrà aprovar per majoria la cessió d’aquesta quantitat en favor d’un altre 
barri.  

 
El regidor especifica quina és la quantitat de la qual disposa el barri: 34.536,89 € 
 
 

2. Informació sobre les novetats en el procés de Pressupostos Participats 
dels Barris 

Com a novetat d’aquest any, la regidora Planas explica que els informes pertinents 
sobre   la viabilitat tècnica i econòmica de cadascuna de les propostes presentades, es 
retornaran als barris en unes segones assemblees que se celebraran el mes d’abril, on 
s’acabarà de concretar quins dels projectes viables se sotmetran a consulta dels veïns 
i veïnes dels barris.  
 
Així mateix, amb l’objectiu de facilitar la participació de la ciutadania individual, es va 
obrir un termini en què els veïns i veïnes dels barris van tenir l’opció de proposar 
projectes per portar a terme al seu barri a través d’un formulari obert a la pàgina web o 
a través de les mateixes associacions de veïns. Aquestes propostes es presenten a 
l’Assemblea en el punt de l’ordre del dia de debat. 
 
Una altra novetat d’enguany és que està previst que la consulta als barris se celebri 
durant dos dies, el divendres 30 de maig, de les 9 del matí a les 10 de la nit, i el 
dissabte 31 de maig, de les 9 del matí a les 3 de la tarda. La ciutadania trobarà un punt 
de votació a cada barri, com l’any passat. 
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Per tal de millorar el grau de coneixement del procés de Pressupostos Participats entre 
la ciutadania a la reunió de la Comissió Mixta de Ciutat del mes de febrer passat es va 
acordar crear una Comissió, formada per alguns representants de les entitats veïnals i 
tècnics municipals de comunicació, que redactés un Pla de Comunicació. L’objectiu de 
la campanya és augmentar el grau de coneixement entre els ciutadans/es de Girona 
del procés de Pressupostos Participats.  
També s’ha buscat un eslògan de la campanya: Fica cullerada al teu barri. 
 
A principis de juny, es presentarà un cronograma d’execució dels projectes votats en la 
consulta dels Pressupostos Participats 2014. 
 

 
3. Debat per recollir les propostes dels projectes 

En el cas del Barri Vell, la regidora informa que directament a través del formulari web 
es van rebre tres propostes pel barri: 

 

- Reparació d'una arqueta enfonsada situada al núm. 7 del c. Bonaventura 
Carreras i Peralta. Està davant de la sortida de l'edifici i pot provocar la caiguda 
o lesió d'algun veí 

- Càmeres de seguretat o augmentar la vigilància de la policia local a la plaça St. 
Domènech, al carrer Portal Nou, Fora Muralla i travessera Portal Nou, pels 
robatoris als cotxes aparcats i pels vidres trencats. També valorar ampliar 
l'horari de l'ascensor públic de la plaça Fellini per a la mobilitat de la gent gran. 
I per últim, impulsar la recollida selectiva porta a porta, per augmentar el 
reciclatge 

- Ajudar econòmicament la gent del Barri Vell (tant propietaris com llogaters). 
També fer programes d'educació / informació sobre sexualitat (homofòbia, 
transfòbia..etc.) 

 
Així mateix, un altre veí proposa: 

- Càmeres al carrer Auriga 
 
L’Associació de Veïns Barri Vell-Sant Domènec es van reunir amb els veïns i varen 
recollir les següents propostes: 
 

- Arranjar l’aparcament dels Maristes. L’AV de Barri Vell-Sant Domènec diu que 
l’obra es va fer fa poc i, en principi s’hauria de reclamar al contractista però, en 
tot cas, els veïns demanen el seu arranjament pel que fa a l’accés rodat a 
l’aparcament 

- Moure les pilones de l’antiga Audiència 
- Càmeres de seguretat a Sant Domènec, Muralla i Portal Nou 
- Crear un parc infantil a la zona de dalt. Repensar el parc dels Alemanys, amb 

una guingueta desmuntable 
- Encarregar un estudi sobre problemes de mobilitat per proposar solucions 
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Una ciutadana del Barri Vell-Centre ha recollit diferents queixes d’aquesta zona del 
barri, que gestionarà l’Ajuntament en el marc de les Regidories de Barri. 
 
L’Associació de Veïns de la Rambla, Argenteria i Abeuradors proposa: 
 

- Un estudi d’acústica al barri. L’entitat ha parlat amb la UdG, ja que docents de 
la Universitat han realitzat estudis sobre el tema 

 
Una veïna pregunta per la ubicació dels nous contenidors al barri i la regidora de barri 
explica la recollida selectiva porta a porta. 
 
Les entitats que formen l’Assemblea de Barri presenten les següents cinc propostes 
definitives: 
 

- Arranjar l’aparcament dels Maristes 
- Instal·lació de càmeres de seguretat a la zona de Sant Domènec, al c. Muralla i 

a Portal Nou amb motiu del robatori continuat en els cotxes i la inseguretat que 
això suposa 

- Instal·lar un parc infantil a la zona de dalt del barri. Proposen als Jardins dels 
Alemanys, amb l’excusa de repensar el parc. Fan referència a un parc més 
“salvatge”, amb tirolina... També proposen que es pogués instal·lar una 
guingueta a l’estiu, desmuntable, per dinamitzar-lo 

- Encarregar un estudi sobre problemes de mobilitat existents al Barri Vell per 
proposar solucions 

- L’AV de Rambla-Argenteria demana que s’encarregui un estudi d’acústica del 
que està passant en concepte de soroll en el Barri Vell 

 
Girona, 17 de març de 2014 


