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Assemblea del barri de Montilivi-La Creueta. Resum de l’acta 
Data: 09/03/2017 
Hora: 19h. 
 
 
Entitats assistents: 
 
AV Montilivi 
 
Regidora de l’àrea d’Hisenda i Règim Interior Sra. M Àngels Planas. 
 
S’excusa la Regidora de barri Isabel Muradàs. 
 
Veïns i veïnes del barri. 
 
Entitats del Barri:  Club Petanca Montilivi 
                              Associació de Gent Gran de l’Onyar 

 
 

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, l’associació de veïns, entitats del barri, i els 
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 39.560,44 
euros , amb un romanent de l’any 2016 de 9.141,89 euros, amb total de 48.702,33 
euros. 
 
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 dijous 4 de Maig a les 19 h, en el 
mateix local, on s’acabaran de definir els projectes que se sotmetran a consulta 
ciutadana. 
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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. 
 
 

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 Montilivi  hi ha hagut 28 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 
Montilivi-La 
Creueta 

Incrementar o millorar la il·luminació de l’Avda. Lluís Pericot entre la cruïlla del 
carrer  Sant Hipòlit i de la Riera Bugantó 

Montilivi-La 
Creueta 

Incrementar o millorar la il·luminació de la cruïlla de l’Avda. Montilivi i el carrer 
Puigsacalm. 

Montilivi-La 
Creueta 

Rehabilitar la plaça Camps i Arboix de Montilivi: 
Rehabilitació integral de la plaça: reparar el paviment aixecar de la vorera interior, reparar la 
font, els seients de formigó, substituir els bancs rovellats per altres de fusta i ferro, pavimentar 
amb formigó imprès la resta del solar per evitar espais improvisats de “pipi-can”, i plantar els 
arbres que falten. 

Montilivi-La 
Creueta 

Arranjament cruïlla Avda Montilivi-Sant Salvador d’Horta:  
El tros de la vorera que ja està fet s’hauria de fer més ampla, i  desplaçar el fanal que està just 
al mig i que obliga a baixar de la mateixa. Asfaltar el  tros de la zona verda de la cruïlla, per 
poder-hi passar amb cadira de rodes, cotxet o carret de la compra, doncs ara mateix, quant 
s’acaba la vorera s’ha de passar pel mig de la carretera. És un recorregut amb molt de trànsit, 
doncs és lloc de pas tant  per a accedir tant a la zona comercial de l’Avda. Lluís Pericot (en 
especial el supermercat Bon Preu), com pels estudiants de l’IES Montilivi i del Campus 
Universitari Montilivi, i d’accés al camp de futbol del Girona FC. 

Montilivi-La 
Creueta 

Projecte d’adequació del parc de la pedra: 
Modificació de l’espai que presenta la zona verda situada entre els carrers Carles de Bolós i el 
Carrer Tuyet i Santamaria. L’espai està situat concretament davant de l’edifici de la seu social 
del Club de la Petanca i la sortida de l’Escola Pericot. 
Tancament del perímetre del jardí que dóna a la carretera, suprimir els arbustos que hi ha a la 
part alta, per poder ampliar la zona de pas de les famílies i l’espai on s’esperen per entrar. 
Aprofitar per millorar i ampliar la vorera que fa la corba i pendent. Rebaixar la vorera pel pas de 
cotxets i cadires de rodes. Millorar els accessos a l’escola. Afegir alguns bancs. Jocs infantils: 
tirolina, o una estructura de joc. Cartells de prohibit gossos i fumar. Posar més papereres.  

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




