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Assemblea del barri de Torres de Taialà. Resum de l’acta 
Data: 27/02/2017 
 
Entitats assistents: 
AV Torre de Taialà 
Regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas 
Regidor de barri, Joan Alcalà 
Veïns i veïnes del barri 
 
 

1. Constitució de l’Assemblea de Barri  
 
Es constitueix l’Assemblea de Barri, formada per la regidora d’Hisenda i Règim Interior, 
M. Àngels Planas, el regidor de barri, Joan Alcalà, 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 

 
La regidora, M. Àngels Planas explica que la quantitat assignada al barri per al 2017 
és de 33.908,95 € i un romanent de l’any 2016 d’import 6.733,55 €, que en total en 
resulta un import de 40.642,50 €. 
 
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 dilluns 24 d’abril, a les 19 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. 
 

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 
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189 propostes ciutadanes, que ja s’han fet arribar a les corresponents associacions de 
veïns. Al barri de Torre de Taialà hi ha hagut 2 propostes presentades pels ciutadans, i 
que eren les següents: 
 

Barri Propostes 

Torres de Taialà 
 
 

Reparar l’escalfador, desembossar les dutxes, posar miralls a les 
piques,... als vestuaris de Torre Taialà. 
 

Torres de Taialà 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rebaixar les voreres en els accessos als passos de vianants del barri 
per a millorar la mobilitat. Modificar el sentit de la circulació del carrer 
Torre de Taialà entre els carrers Miguel Hernández i Federico García 
Lorca, per a què sigui un carrer d'un sol sentit ja que s'estreny en 
dues parts impossibilitant el pas de dos vehicles alhora. Evitant així 
accidents, excés de velocitat, malentesos entre conductors per la 
prioritat de pas i soroll als veïns. 
 

 
La primera proposta que fa referència a tasques de manteniment dels vestuaris de 
Torre Taialà i que ordinàriament ha de desenvolupar l’Ajuntament, es traslladaran a 
través de la Bústia d’Avisos per a la seva execució. 
 
La segona proposta que fa referència a modificar el sentit de circulació del carrer Torre 
de Taialà entre els carrers Miguel Hernández i Federico García Lorca, tant l’associació 
de veïns com el regidor de barri comenten que aquest carrer no pot ser d’un únic sentit 
perquè és una via directa al camp de futbol.  
 
Seguidament, l’Associació de Veïns presenta les seves propostes, que es traslladaran 
a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà l’informe pertinent. 
 

Barri Propostes 

Torres de Taialà 
 
 
 

 
Reparació i millora de la teulada, posar el terra i una porta d’accés al 
local social de l’associació de veïns. 
Contacte AV Torres de Taialà: aavvttaiala@gmail.com 
 

Torres de Taialà 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tancament total de la pista de bàsquet (els quatre costats), en la part 
que queda oberta es pengen les pilotes de futbol i bàsquet cap a la 
riera i el millor seria que la pista estigués totalment tancada amb una 
porta per accedir a l'interior. S’hauria de tenir present un sistema 
d’evacuació i una manera d’evitar el possible soroll que podria 
ocasionar la porta i el tancament. 
Contacte AV Torres de Taialà: aavvttaiala@gmail.com 
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Torres de Taialà 
 
 
 
 

 
Anivellar la zona de davant del local social de l’associació de veïns 
perquè quan fan esdeveniments o festes i han de posar taules, 
cadires, etc.... va molt malament que estigui la zona desnivellada i 
amb forats. 
Contacte AV Torres de Taialà: aavvttaiala@gmail.com 
 

Torres de Taialà 
 
 
 
 
 

 
Rebaixar les voreres  des del carrer Riera Rimau a  Moraguera Gran 
perquè no tenen cap rebaix i si han de baixar-les amb carros, cotxets 
de bebès, cadires de rodes, etc, és pràcticament impossible. Són 
voreres d’una època que es feien estretes i sovint han de baixar-les 
per creuar carrers o esquivar alguna farola o paperera impedeix el 
pas amb els carros, cotxets, etc. 
Contacte AV Torres de Taialà: aavvttaiala@gmail.com 
 

 
 
Es comunica als veïns i veïnes que si tenen qualsevol consulta s’adrecin al servei de 
participació. 
 
L’Associació de veïns pregunta per l’estat dels projectes que es varen escollir als 
Pressupostos Participats de 2016 i, el regidor de barri, senyor Joan Alcalà comenta 
que s’executaran al llarg de l’any 2017. 
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