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Assemblea del barri de Pedreres-Fora Muralla. Resum de l’acta 
Data: 02/03/2017 
Hora: 21h. 
 
 
Entitats assistents: 
 
AV Pedreres 
 
Regidor de l’àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació, Sr Eduard 
Berloso, que n’és també el Regidor de Barri. 
 
Veïns i veïnes del barri. 
 

 
 

1. Constitució de l’Assemblea de Barri  
 
Es constitueix l’Assemblea de Barri, formada pel Regidor de l’àrea de Sostenibilitat, 
Medi Ambient, Participació i Cooperació, Sr Eduard Berloso, del qual també n’és el 
Regidor de Barri,   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 

 
El regidor explica que la quantitat assignada al barri per al  2017 és de 38.618,52 
euros , sense romanent de l’any 2016. 
 
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 27 d’Abril a les 21 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 Pedreres- Fora muralla  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. 
 
 

Barri Propostes 

Pedreres-Fora 
Muralla 

Adequació pas de vianants entrada Passeig Fora Muralla des de la 
Pujada de les Pedreres:  
caldria reubicar el pas de vianants, fent-lo adaptat i enlairat tal com també hi 
és al principi de l'entrada del carrer del Sol (per a cotxets infantils o persones 
amb mobilitat reduïda). Alhora permetria generar unes 2-3 places de 
pàrquing de motos al costat de la vorera gran, a prop del pàrquing per a 
persones amb mobilitat reduïda que hi ha abans dels contenidors  
 
pilaradroher@gmail.com 
 

Pedreres-Fora 
Muralla 

Millora del paviment del carrer Julià de Bolívar, pars inferiors:  
paviment i escaleta amb graons que va des de Ferrándiz i Belles a carrer 
Muntanya. L’emporlanat està molt trencat i clivelles de desgast del pas del 
temps i herbes que creixen de les vores i de les clivelles. Li dóna aspecte de 
deixadesa urbanística i a més fa difícil el pas de rodetes de carro de compra 
de mercat, de cotxes infantils i de carret de la persona treballadora de 
Correus.   
 
pilaradroher@gmail.com 
 

Pedreres-Fora 
Muralla 

Pas de vianant al final Palco de Sastres amb Disseminat Caputxins:  
la part superior de l'escala té la vorera petita, no té un que acabament 
definit, acaba en res…El qui va a escola cada dia per aquest camí a peu des 
de Disseminat Caputxins es troba l'encreuament del final Palco del Sastre 
sense recorregut que protegeixi el vianant i els cotxes pugen ràpid. Caldria  
fixar un punt de creuament per a vianants, pintar a terra i senyal vertical de 
via lenta pel cotxe que puja, que es trobarà el pas de vianants anunciat en el 
punt que sembli més adient de dibuixar-lo a terra i el conductor que puja, 
haurà de respectar-lo 
 

pilaradroher@gmail.com 
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Pedreres-Fora 
Muralla 

Baranes a la Pujada Pere III el Cerimoniós:  
els veïns que venen amb el Bus i fan parada al Passeig Fora Muralla on 
comencen les escales de Pere III el Cerimoniós, quan volen anar amunt les 
escales fins a Canigó i/o fins Pirineus, ens demanen, que per a la gent gran, 
poder recolzar-se a unes baranes, que faciliti i doni més seguretat i agilitat 
en el recorregut per aquí, força transitat pels qui viuen a Canigó i/o Pirineus. 
 
pilaradroher@gmail.com 
 

Pedreres-Fora 
Muralla 

Millora enllumenat per eliminat punts foscos al barri: 
als carrers Julià de Bolívar, Muntanya, Canigó, Terç de Miquelets, Pirineus i 
Régimen de Baza i Bellavista, Escales de Pere III el Cerimoniós. Tenim 
punts al barri amb llum escassa i alguns Pals de fanals estan trencats amb 
porteta de la base penjant, i algun a fanal no il·lumina pas de vianants 
perquè els arbres tapen la llum, etc... (per exemple a les escales de Pere III 
El Cerimoniós, cal retallar els arbres) 
 
pilaradroher@gmail.com 
 
 

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




