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Assemblea del barri de Domeny-Taialà. Resum de l’acta 
Data: 01/03/2017 
 
 
Entitats assistents: 
AV Domeny-Taialà 
Regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas 
Regidora de barri Elisabeth Riera 
 
 

 
1. Constitució de l’Assemblea de Barri  

 
Es constitueix l’Assemblea de Barri, formada per la regidora d’Hisenda i Règim Interior, 
M. Àngels Planas, el regidora de barri, Elisabeth Riera, i l’associació de veïns que hi 
ha en el barri i veïns. 
 

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

 
Es parla de l’estat del projecte de 2015 referent a la consolidació del talús darrere del 
bloc d’habitatges Lucía. La regidora explica que el projecte està aprovat inicialment i el 
seu període d’exposició pública acaba el dia 3 de març. Comenta també que ja es té 
l’autorització de l’ACA. 
 
La regidora explica que la quantitat assignada al barri per al 2017 és de 46.153,85 € i a 
més a més, del 2016 tenen un romanent de 941,09€. Un total de 47.094,94€ 
 
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. 
 
La regidora comunica que aquests informes emesos pels tècnics municipals es 
traslladaran a la propera Assemblea, prevista per al dimecres 26 d’abril, a les 21.00 h, 
en el mateix local, on s’acabaran de definir els projectes que se sotmetran a consulta 
ciutadana. Finalment s’arriba al consens de dur a terme la reunió el mateix dia a les 
18.30h. 
 
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.  
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Finalment, el resultat de la consulta determinarà els projectes que s’executaran en 
cada barri amb la seva aplicació pressupostària. 
 
 

3. Presentació de propostes ciutadanes i les de les entitats del barri. 
 
La regidora esmenta que al barri de Domeny-Taialà, hi ha hagut 3 propostes 
presentades per la ciutadania. 
 
 

Domeny-Taialà  Vorera del C/ Canet d'Adri 

Domeny-Taialà  Creació d'una zona per a gossos al barri 

Domeny-Taialà  Voreres segures al C/ M. Àngels Anglada 
 
 
Seguidament, l’Associació de Veïns presenta les seves propostes, que es traslladarà a 
l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà l’informe pertinent. 
 
 

Domeny-Taialà 

Pavimentar l’entrada dels pisos 9, 11, 13 ,15 del C/ Joan Badia 
Casañas. Com a temes a considerar els veïns comenten que s’ha 
d’evitar que la sorra i l’aigua emplenin els caminets que es 
pavimentarien. Fan constar la importància d’evitar les barreres 
arquitectòniques donat que un nombre de persones amb mobilitat 
reduïda, així com cotxets infantils fan us del carrer. 
Contacte AV Domeny-Taialà: avdomenytaiala@gmail.com 

Domeny-Taialà 

Condicionar solar marge del carrer de Sant Gregori nº 101 cantonada 
amb C/ Bullidors. Aquest projecte va ser valorat en el marc dels 
pressupostos participats dels barris de 2016. Els veïns demanen un 
reajustament més econòmic del preu. La seva proposta és un canvi a 
materials que consideren més econòmics com blocs de formigó. 
Contacte AV Domeny-Taialà: avdomenytaiala@gmail.com 

Domeny-Taialà 

Construcció d’una vorera sobre el mur de contenció a executar al C/ 
de l’Himalaia. Aquest projecte va ser valorat en el marc dels 
pressupostos participats dels barris de 2016. Demanen que la 
proposta s’adeqüi al projecte que està pendent d’executar-se. Posen 
de referent a l’Aleix Comas amb qui ja han tingut contacte. 
Contacte AV Domeny-Taialà: avdomenytaiala@gmail.com 

 
 
 

Barri Propostes  

Barri Propostes  
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Domeny-Taialà 

Ampliar vorera i canviar l’aparcament de cotxes de costat al C/ M. 
Àngels Anglada amb motiu del perill dels cotxes que circulen sobre la 
vorera a prop de l’institut. Aquest projecte va ser valorat en el marc 
dels pressupostos participats dels barris de 2016 
Contacte AV Domeny-Taialà: avdomenytaiala@gmail.com 

Domeny-Taialà 

Voreres del C/ Canet d’Adri i el C/ Roques Altes. Els veïns fan queixes 
sobre el mal estat del formigó. Estan a l’espera de si les parcel·les 
estan requerides.  
Contacte AV Domeny-Taialà: avdomenytaiala@gmail.com 

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