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Assemblea del barri de Devesa - Güell. Resum de l’acta 
Data: 06/03/2017 
 
 
Entitats assistents: 
AV Devesa – Güell, veïns i veïnes 
Regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació, Eduard Berloso 
 
La Regidora de barri, Glòria Plana ha excusat l’assistència. 

 
 
 
1. Constitució de l’Assemblea de Barri  

 
Es constitueix l’Assemblea de Barri, formada pel regidor de Sostenibilitat, Medi 
Ambient, Participació i Cooperació, Eduard Berloso, l’associació de veïns que hi ha en 
el barri, veïns i veïnes.  
 
 

2. Informació sobre el procés de Pressupostos Participats dels Barris i la 
quantitat assignada al barri 

 
El regidor explica que la quantitat assignada al barri per al 2017 és de 41.444,27 €. 
 
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.  
 
Les propostes escollides, com a màxim 5, 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. 
 
El regidor comunica que aquests informes emesos pels tècnics municipals es 
traslladaran a la propera Assemblea, prevista per al divendres 5 de maig, a les 20.00 
h, en el mateix local, on s’acabaran de definir els projectes que se sotmetran a 
consulta ciutadana. 
 
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. 
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3. Presentació de propostes ciutadanes i les de les entitats del barri. 
 
Abans de la presentació de les propostes per part de les entitats, el regidor explica que 
a través del formulari de la pàgina web dels pressupostos participats, s’han rebut 189 
propostes ciutadanes, que ja s’han fet arribar a les corresponents associacions de 
veïns. Al barri de la Devesa – Güell hi ha hagut 8 propostes presentades per la 
ciutadania. 
 
Seguidament, l’Associació de Veïns presenta la seva proposta, que es traslladarà a 
l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà l’informe pertinent. 
 

 
Es comunica als veïns i veïnes que si tenen qualsevol consulta s’adrecin al servei de 
participació. 
 

Barri Propostes  

Devesa - Güell 

Continuar amb el pla de dinamització per al barri vinculat al 
local social i iniciat en el marc dels pressupostos participats 
2014. Volen destinar 24.000,00 € per continuar apostant per la 
dinamització del barri amb l’objectiu d’afavorir el teixit associatiu 
de barri i les relacions veïnals. 
Contacte AV: Carla de Pedro, parcdevesa@gmail.com 
 

Devesa - Güell 

Destinar 11.000 € al projecte de la coberta de la plaça Miquel 
de Palol. Volen una estructura polivalent i adaptable a les 
diverses activitats que es puguin fer a la plaça: des de concerts 
a oferir a un aixopluc. 
Contacte AV: Carla de Pedro, parcdevesa@gmail.com 
 

Devesa - Güell 

Circuit de running / esport a l’aire lliure amb la finalitat de 
promocionar l’esport i la millora de qualitat de vida que aquest 
suposa i més si es practica a l’aire lliure. Un exemple seria el de 
la web: https://www.juegosalairelibre.com/circuito-biosaludable-
para-mayores en la que hi surten diferents aparells que van des 
dels 500,00 € al 900,00 €. Cada aparell hauria d’anar 
acompanyat d’un punt de llum. 
Contacte AV: Carla de Pedro, parcdevesa@gmail.com 
 

Devesa - Güell 

Parc de salut a Camp de Mart. Posar-hi aparells de fer exercicis 
de salut semblant als que hi ha davant de l’Hospital Santa 
Caterina de Salt. 
Contacte AV: Carla de Pedro, parcdevesa@gmail.com 
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