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Assemblea del barri de Figuerola – Bonastruc. Resum de l’acta 
Data: 06/03/2017 
 
 
Entitats assistents: 
AV Figuerola – Bonastruc i veïns 
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 i veïns.  
 

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 40.502,35 € i a 
més a més, del projecte de 2016 anomenat “Millora del parc del carrer Bonastruc amb 
carrer Güell” amb un pressupost de 16.311 €, un cop consensuat amb els veïns se 
n’ha eliminat la quantitat destinada al canvi de la sorra. De tal manera que ara el barri 
compta amb un romanent de 9.324,51 € que sumat a la quantitat del 2017 fa un total 
de 49.826,86 €. 
 
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 19.00 
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 Figuerola – Bonastruc hi ha hagut 4 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  

Figuerola - Bonastruc 

Continuar amb la reforma del carrer Cerverí, iniciada en el marc dels 
pressupostos participats 2015. L’objectiu és eixamplar la vorera i 
ordenar el sentit de l’aparcament del costat esquerra del carrer. 
Contacte: AV Figuerola – Bonastruc, Miguel Font 
avfiguerolabonastruc@gmail.com  
 

Figuerola - Bonastruc 

Reforma del carrer Figuerola (on hi ha el Mondo, de l’escola Bruguera 
cap a correus). Aquest tram de carrer està molt descuidat i disposa 
d'unes voreres molt estretes. La proposta passaria per eliminar la 
filada d'aparcament existent, només respectant un petit tram de 
càrrega i descàrrega a l'inici, i eixamplar les voreres. 
Contacte: AV Figuerola – Bonastruc, Miguel Font 
avfiguerolabonastruc@gmail.com  
 

Figuerola - Bonastruc 

Destinar la quantitat de 6.000,00 € per a la dinamització del barri. 
Promocionant iniciatives que fomentin la cohesió i el vincle entre el 
barri i els seus residents. També es vol apostar amb fórmules que 
connectin el barri i la seva gent amb la ciutat de Girona i en especial 
amb la Devesa 
Contacte: AV Figuerola – Bonastruc, Miguel Font 
avfiguerolabonastruc@gmail.com  
 

Figuerola - Bonastruc 

Actuacions de millora del parc infantil situat entre el carrer del Riu 
Güell i Bonastruc de Porta (davant del bloc on hi ha el restaurant 
Txalaca i Cèltic bar). Des de la cantonada del Txalaka fins al Celtic 
bar hi ha un caminet tocant al parc infantil que és de terra. Posar-hi 
panots per connectar les dues voreres i no quedi cap espai amb terra. 
Contacte: AV Figuerola – Bonastruc, Miguel Font 
avfiguerolabonastruc@gmail.com  
 

Figuerola - Bonastruc 

Millorar l’enllumenat del carrer 20 de juny. Canviar-lo per leds i que 
siguin les mateixes faroles que hi ha així guanyaran llum. 
Contacte: AV Figuerola – Bonastruc, Miguel Font 
avfiguerolabonastruc@gmail.com  
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