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1. Constitució de l’Assemblea de Barri i aprovació de les entitats participants 
Primer de tot, els regidors expliquen l’estat del projecte corresponent als Pressupostos 
Participats del 2013, que encara està pendent d’execució. 
 
El regidor Berloso 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, la regidora d’Hisenda (que en aquesta assemblea, 
s’excusa), el regidor 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: 32.967,03 € 
 
 

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

Com a novetat d’aquest any, el regidor Berloso 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. 
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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. 
 
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 de la Devesa-Güell, el regidor informa que directament a través del formulari 
web es van rebre nou propostes pel barri: 

 

- Caldria començar a plantejar poder disposar d'un centre cívic al barri Devesa-
Güell. Sé que està molt lluny de la dotació pressupostària 2014, però l'edifici 
Cinc, on hi havia Mercadona, seria un clar candidat per allotjar-lo. 

- Centre Cívic Biblioteca. 
- Millora de la senyalització per invidents en els passos de vianants. 
- A la cruïlla de l'av. Tarradellas, Güell i Bernat Boades, hi ha una zona verda 

que fa pena, ningú la cuida i creiem que s'hauria de fer alguna intervenció, 
deixar-ho ben arreglat i endreçat. 

- Creació d'un centre cívic al barri de la Devesa. 
- Al final del carrer Ferran Soldevila Zubid, una senyal obliga a girar a la dreta 

cap a Poeta Marquina, però seria molt pràctic poder seguir el carrer Francesc 
Xavier Dorca amb un cedeixi el pas. 

- Al costat nord del col·legi Maristes hi ha 3 solars que la propietat ha deixat 
durant anys a les males herbes, i tan sols desbrossant la zona es podria fer un 
aparcament de sorra gratuït amb capacitat de fins a 1.100 cotxes. 

- Escric en representació de l'agrupament escolta AEIG Joan Pons. Ens 
agradaria presentar un projecte per tal d'aconseguir finançament per poder 
adquirir un local propi, ja que l'actual és massa petit i hi han unitats que no 
tenen cau. Tenim una proposta de local al carrer Torin de 80 metres quadrats 
que s'ha d'habilitar 

- Proposo que al barri de la Devesa es faci una biblioteca o centre cultural, a la 
plaça Miquel de Palol a l'antic Mercadona 
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L’Associació de Veïns de Devesa-Güell presenta les següents propostes: 
 

- Posar tanques a les places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol, per la 
perillositat que representa per a la mainada. 

- Posar una segona taula de ping pong a la pl. Prudenci Bertrana. 
- Posar 2 jardineres a la vorera del c. Pau Casals davant la pl. Prudenci 

Bertrana. 
- Fer un tancat cobert a la pl. Miquel de Palol. 
- Fer un desnivell al terra de la pista de bàsquet del c. Joan Pons a causa dels 

bassals d'aigua que s'acumulen quan plou. 
 
 
Alguns veïns presents a l’Assemblea proposen també un pipican a la pl. Miquel de 
Palol o al Parc Central, i activitats pels veïns. Les persones que van enviar les seves 
propostes al formulari web les expliquen amb més detall. També ho fa l’entitat 
Agrupament Escolta Joan Pons. Així mateix, els veïns i veïnes presents plantegen 
altres temes de barri que gestionarà l’Ajuntament en el marc de les Regidories de 
Barri. 
 
 
Finalment, i un cop finalitzat el debat, les entitats que formen l’Assemblea de Barri 
presenten les següents quatre propostes definitives: 
 

- Millores a la pl. Prudenci Bertrana amb la instal·lació d’una tanca, taula de ping 
pong i jardineres a davant, al c. Pau Casals. 

- Un tancat/cobert per la pl. Miquel Palol per a les activitats que organitzen en 
aquest espai. 

- Els veïns proposen fer un desnivell al terra de la pista de bàsquet del carrer 
Joan Pons per evitar els bassals d'aigua que s'hi acumulen quan plou i que 
deixen una part de la pista impracticable durant dies.  

- Més vigilància a la Devesa perquè a causa de la inseguretat els ciutadans no hi 
van quan comença a fer-se fosc. Si no es pot fer amb personal municipal 
demanen buscar una alternativa i per aquest motiu ho proposen com a 
projecte. 

 
El regidor explica que un tècnic municipal visitarà els espais conjuntament amb 
l’associació de veïns per poder-ne fer la valoració. 
 
 
Girona, 24 de març de 2014 
 


