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Entitats assistents: 
AV Mas Ramada 
Regidor de barri Eduard Berloso 
 
 

1. Constitució de l’Assemblea de Barri i aprovació de les entitats participants 
Primer de tot, el regidor Berloso explica l’estat del projecte corresponent als 
Pressupostos Participats del 2013, que encara està pendent d’execució. 
 
El regidor Berloso explica que de conformitat amb el projecte de Reglament de 
Pressupostos Participats dels Barris, l’Assemblea de barri estarà formada pel regidor 
de Participació Ciutadana, la regidora d’Hisenda (que en aquesta assemblea 
s’excusa), el regidor de barri i el president de l’associació de veïns que hi ha en el 
barri. També formaran part d’aquest òrgan les entitats que tinguin el seu àmbit 
territorial d’actuació en aquest barri i estiguin inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. 
 
Així mateix, s’explica que es pot aplicar el principi de solidaritat en favor d’un altre barri 
i cedir la seva part del pressupost destinat als barris a una altra Assemblea de Barri. 
Per fer-ho, caldrà aprovar per majoria la cessió d’aquesta quantitat en favor d’un altre 
barri.  

 
El regidor especifica quina és la quantitat de la qual disposa el barri: 27.472,53 € 
 
 

2. Informació sobre les novetats en el procés de Pressupostos Participats 
dels Barris 

Com a novetat d’aquest any, el regidor Berloso explica que els informes pertinents 
sobre   la viabilitat tècnica i econòmica de cadascuna de les propostes presentades, es 
retornaran als barris en unes segones assemblees que se celebraran el mes d’abril, on 
s’acabarà de concretar quins dels projectes viables se sotmetran a consulta dels veïns 
i veïnes dels barris.  
 
Així mateix, amb l’objectiu de facilitar la participació de la ciutadania individual, es va 
obrir un termini en què els veïns i veïnes dels barris van tenir l’opció de proposar 
projectes per portar a terme al seu barri a través d’un formulari obert a la pàgina web o 
a través de les mateixes associacions de veïns. Aquestes propostes es presenten a 
l’Assemblea en el punt de l’ordre del dia de debat. 
 
Una altra novetat d’enguany és que està previst que la consulta als barris se celebri 
durant dos dies, el divendres 30 de maig, de les 9 del matí a les 10 de la nit, i el 
dissabte 31 de maig, de les 9 del matí a les 3 de la tarda. La ciutadania trobarà un punt 
de votació a cada barri, com l’any passat. 
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Per tal de millorar el grau de coneixement del procés de Pressupostos Participats entre 
la ciutadania a la reunió de la Comissió Mixta de Ciutat del mes de febrer passat es va 
acordar crear una Comissió, formada per alguns representants de les entitats veïnals i 
tècnics municipals de comunicació, que redactés un Pla de Comunicació. L’objectiu de 
la campanya és augmentar el grau de coneixement entre els ciutadans/es de Girona 
del procés de Pressupostos Participats.  
També s’ha buscat un eslògan de la campanya: Fica cullerada al teu barri. 
 
A principis de juny, es presentarà un cronograma d’execució dels projectes votats en la 
consulta dels Pressupostos Participats 2014. 
 

 
3. Debat per recollir les propostes dels projectes 

En el cas del Mas Ramada, el regidor informa que directament a través del formulari 
web es va rebre una proposta pel barri: 

 
- El carrer Pineda necessita una reforma urbanística integral 
 

L’Associació de Veïns presenta les següents propostes definitives: 
 

- Destinar la quantitat assignada al barri a continuar amb les actuacions de 
millora al carrer Pineda, amb l'arranjament de la vorera del costat dret i la 
renovació de l'enllumenat públic 

 
Finalment, l’associació de veïns de Mas Ramada aprofita per comentar algunes 
incidències al barri i millores a fer. 
 
 
Girona, 1 d’abril de 2014 


