Assemblea del barri de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. Resum de l’acta
Data: 22/02/2016
Entitats assistents:
Mancomunitat Santa Eugènia Can Gibert del Pla
Regidora de barri: Isabel Muradàs
Veïns i veïnes del barri

1. Constitució de l’Assemblea de Barri
Es constitueix l’Assemblea de Barri, formada pel regidora de barri sra. Marta
Madrenas, regidora d’Educació i Esports sra. Isabel Muradàs i els representants de la
Mancomunitat Santa Eugènia Can Gibert del Pla, i veïns i veïnes del 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 2016 és de 41.017,49 €
(Sta. Eugènia de Ter) i 42.925,28 € (Can Gibert del Pla) sumant una quantitat total de
83.942,77 €. Quan s’acabin els projectes que s’estan executant, corresponents als
Pressupostos Participats 2015, es comprovarà si en resta algun romanent.
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 4 de maig a les 20 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.
La regidora informa que aquest any hi haurà la possibilitat de votar electrònicament
entre el 31 de maig i el 4 de juny. Tota la ciutadania amb dret a vot rebrà uns dies
abans de la consulta electrònica un sobre personalitzat amb les credencials que li
permetran realitzar el vot des de qualsevol mitjà tecnològic.
Però com cada any, també es podrà participar a la consulta presencialment els dies 3 i
4 de juny, en els punts de votació que s’habilitin per a cadascun dels barris.
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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, la regidora explica
que a través del formulari de la pàgina web dels pressupostos participats, s’han rebut
25 propostes ciutadanes, que ja s’han fet arribar a les corresponents associacions de
veïns. Al barri de Santa Eugènia hi ha hagut 2 propostes presentades pels ciutadans, i
s’han exposat..
Les propostes que comenten durant l’Assemblea i que fan referència a les tasques que
ordinàriament ha de desenvolupar l’Ajuntament, es traslladaran a través de la Bústia
d’Avisos per a la seva execució.
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

Santa Eugènia

Projecte integral de la Mancomunitat de Santa Eugènia de Ter i Can
Gibert del Pla: Projecte Ateneu Eugenienc, Projecte manteniment pl.
Santa Eugènia, Projecte Escudella Solidària, Programa d'Intervenció
Socioeducativa i Comunitària de l'ampa Institut Santa Eugènia,
Projecte Tacres, Projecte de foment de l'esport - CESET, Pla EsportsArt i Cultura de la coordinadora d'ampa's, Projecte colònies infantils i
juvenils, Proposta cultural de la gent gran.
Contacte: Ramon Macaya 689384155 avsantaeugenia@gmail.com;
ramonmacaya@hotmail.com

Es comunica als veïns i veïnes que tenen tota la informació actualitzada en el web de
l’Ajuntament de Girona, i que si tenen qualsevol consulta s’adrecin al servei de
participació.
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