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Assemblea de barri Sant Pau 
Data: 18/03/2014 
 
Entitats assistents: 
Associació de Veïns de Sant Pau 
Regidora Ma Àngels Planas 
Regidor de barri Carles Ribas 
Veïns i veïnes del barri 
 
 

1. Constitució de l’Assemblea de Barri i aprovació de les entitats participants 
La regidora 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, el regidor de 
barri i el president de l’associació 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.  

 
La regidora especifica quina és la quantitat de la qual disposa el barri: 40.031,40 € 
 
 

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. 
 
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  
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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 Sant Pau, la regidora informa que directament a través del formulari web 
es van rebre les següents propostes pel barri: 

 
- Mentre no s'enderroquin les naus del tram del c. Barcelona, 136 fins el 208, fer 

un passeig per donar un caire més agradable a la principal entrada de la ciutat. 
- Aquesta zona ha crescut molt en número de ciutadans. Caldria disposar d'un 

Centre d'Atenció Primària. 
- Aquesta zona necessita un Centre d'Atenció Primària 
- Els parcs infantils de la zona, com la p. Josep Irla i Bosch o la plaça darrere 

l'institut Sobrequés, i els carrers del voltant estan plens d'excrements de gos.  
Posar més punts de bosses de recollida, o bé cartells, o un agent cívic que 
controli que els propietaris dels gossos recullin els excrements... 

- Seria útil que la piscina i el pavelló de Palau disposés d'una vorera d'accés 
ampli des de Lluís Pericot (actualment és perillós, sobretot a la nit) 

- Tallers de cuina per a nens per fomentar els bons hàbits alimentaris. Es podria 
realitzar a l'espai de la Pauleca, que és una iniciativa fantàstica 

- Fer més activitats culturals: teatre, concerts, trobades d'algun tema específic en 
el centre cívic o a la via pública 

- Arreglar les voreres dels carrers (clots, forats,...) del c. Migdia, per exemple. 
Instal·lar un semàfor al carrer que surt dels aparcaments de les Casernes i que 
s'incorpora al c. Migdia. 

- Cobertura de Girocleta més enllà de l'estació Ernest Lluch. Alguna estació per 
la zona Hipercor.  

- Una veïna de la comunitat, de més de vuitanta anys, demana, si fos possible, la 
col•locació d'un banc a la cantonada Rutlla amb Joan Reglà, lloc on la vorera 
es força ampla 

- Al carrer Universitat de Montpeller: obertura al parc de les Casernes i la seva 
urbanització adequada amb les zones verdes i aparcaments, enderrocar totes 
les propietats abandonades i sense cap manteniment. 

- La Comunitat Cent Llars demana un barrat i un cartell de prohibició de gossos 
a cada un dels tres jardins a la plaça Lluís Companys. Que es comuniqui el mal 
estat de la vorera del c. Joan Reglà, entre els números 3 i 14, per les diferents 
obres fetes pels subministraments d’aigües, gas i altres. Que la rampa del c. 
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Castell de Peralada a la pl. Lluís Companys està malmesa i surten ferros del 
forjat.  

 
Els presents a l’Assemblea debaten sobre els projectes proposats pels ciutadans i 
ciutadanes del barri en el marc dels Pressupostos Participats i comenten per quines 
vies és possible gestionar-los. 
 
Finalment, l’Associació de Veïns fa una valoració del primer curs de funcionament de 
La Pauleca, que es va iniciar en el marc dels Pressupostos Participats del 2013. Amb 
motiu de la bona acollida al barri d’aquest projecte, decideixen presentar-lo com a 
única proposta pel 2014. 
 
 
 
Girona, 18 de març de 2014 
 


