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Assemblea del barri de l’Eixample. Resum de l’acta 
Data: 07/03/2017 
Hora: 19,30h. 
 
 
Entitats assistents: 
 
AV Eixample 
 
La Regidora de l’àrea d’Hisenda i Règim Interior, Sra. M Àngels Planas i el regidor del 
barri Sr. Carles Ribas. 
 
Veïns i veïnes del barri. 
 
 

1. Constitució de l’Assemblea de Barri  
 
Es constitueix l’Assemblea de Barri, formada per la Regidora de l’àrea d’Hisenda i 
Règim Interior, Sra M Àngels Planas, i el regidor de barri Sr. Carles Ribas,   
l’associació de veïns, i els veïns i veïnes que hi ha en el barri.  
 
 

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

 
La regidora explica que la quantitat assignada al barri per al  2017 és de 56.514,91 
euros , amb un  romanent de l’any 2016 de 39.335,59 €, sent el total per aquest any 
2017 95.850,50€. 
 
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 dimarts 2 de Maig a les 19,30 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.  
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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. 
 
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 l’Eixample  hi ha hagut 17 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. 
 
 

Barri Propostes 

Eixample 
Dinamització de l’Associació de veïns: 22.000 € 
aveinseixemple@gmail.com 

 
Eixample 

Partida per arranjament del carrer Cardenal Margarit: 10.000 € 
aveinseixemple@gmail.com 

Eixample 
 

Diferents millores de Mobilitat: 
 
Millora en la pavimentació a l’encreuament entre Gran Via de Jaume I i carrer Joan Maragall. 
 
Eliminació barreres arquitectòniques als passos de vianants: al barri hi ha molta gent gran que 
es desplaça en cadira de rodes. En particular a la ctra Barcelona 51 (davant del supermercat 
DIA), i els passos de Cor de Maria, s’hauria de treure “l’esglaó” del pas de vianants. 
 
Millora enllumenat St. Joan Bta. la Salle: al tram final entre la travessera de la Creu i el carrer 
de la Rutlla (és el tram més fosc i de nit h ha poca visibilitat) 

aveinseixemple@gmail.com 

 
 
Eixample 
 

Fer un nou pas de vianants al carrer de la Creu, prop de la cantonada amb 
Manel Quer:  
 
Per evitar riscos i facilitar la mobilitat dels vianants. Per travessar el carrer de la Creu, o vens o 
vas de Francesc Ciurana cap a Manel Quer A cor de Maria no hi ha cap pas de vianants. . Al 
carrer de la Creu, entre Ctra. Barcelona i Joan Maragall, només hi ha un pas de vianants a cada 
extrem, el que obliga a fer una considerable volta. 
També facilitaria un accés més directe al parc infantil i l’accés a la Ctra. Barcelona des del 
jardinet de la cantonada. 

aveinseixemple@gmail.com 

 
 
Eixample 
 

Condicionament Plaça Salvador Espriu: 
 
Arreglar les escales d’accés des de General Mendoza (per la Plaça Catalunya). Arreglar el ferm 
per evitar bassals. Posar il·luminació a la plaça. Plantar arbres i plantes ornamentals a les 
jardineres (que estan buides). Instal·lar bancs que mirin cap al riu. Instal·lar un espai amb 
gronxadors per a infants. 
 

aveinseixemple@gmail.com 

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




