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Els ciutadans i ciutadanes de Gavà poden votar entre
30 projectes de millora de l’espai públic
Les actuacions són el resultat de la primera fase del programa “Junts fem
barri” on la ciutadania ha proposat noves accions que s’han sumat a les
plantejades per l’Ajuntament

El proper 20 de maig s’obre el període de votacions de la tercera edició del programa
participatiu “Junts fem barri”. En aquesta tercera convocatòria, els veïns i veïnes de
Gavà poden triar entre 30 projectes de millora de l’espai públic que “tenen per
objectiu fer que els barris de Gavà siguin més inclusius, més verds i més
sostenibles” ha explicat l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez.

Durant la primera fase del programa l’Ajuntament va decidir, a través dels serveis
tècnics municipals, diferents actuacions a realitzar a l’espai públic. A les 12 accions
plantejades inicialment s’han afegit les proposades per la ciutadania. En total, durant el
procés de votació els gavanencs i gavanenques van aportar un total de 92 actuacions.
Posteriorment, els serveis tècnics de l’Ajuntament van estudiar totes les propostes i van
validar 18 que s’ajustaven als objectius del programa. En total 30 projectes que
contemplen accions als diferents barris de la ciutat. Raquel Sánchez ha destacat que “es
tracta d’actuacions que provenen dels veïns i veïnes que viuen el dia a dia i que
proposen petites accions creatives i necessàries per la ciutat”.

Junts fem Barri està dotat amb 500.000 euros, de manera que el total de les accions que
es realitzaran no podrà superar aquesta quantitat. L'import màxim per cada actuació serà
de 35.000 euros.

A partir del 20 de maig s’obra una segona fase del programa que s’allargarà fins al 30
de juny on els ciutadans i ciutadanes han de votar i escollir entre les 30 actuacions que
conformen la llista. Com a novetat canvia el sistema de votació. Dels 30 projectes
finals, cada persona podrà escollir 5 propostes que es puntuaran per igual.

Aquesta votació es pot fer de forma presencial omplint les butlletes que s’han editat i
distribuït per diferents equipaments municipals i a les Regidories de Barri. També es pot
votar a través de la plataforma Gavà Participa-Gavà Decideix. Raquel Sánchez fa una
crida a tots els gavanencs i gavanenques “ara toca que la ciutadania es mobilitzi i
voti aquells projectes que més els hi agrada. No tenen excusa ja que el sistema de
votació és molt fàcil i accessible”.

El programa Junts Fem Barri arriba a la seva tercera edició avalat per una gran
acceptació ciutadana. En aquest sentit Sánchez ha manifestat que “estem molt satisfets
d’aquesta iniciativa innovadora que ha estat copiada per altres ajuntaments i que
ha rebut premis per part de diferents institucions”.

El període de votació per decidir els projectes a executar s’obre el proper 20 de maig i
es perllongarà fins el 30 de juny. Acabat el període de votacions i comptabilitzats els
resultats del procés, i un cop elegides i prioritzades les accions per part de la ciutadania,
es portaran a terme les gestions i tràmits administratius necessaris (redacció dels
projectes tècnics, licitació i adjudicació de les obres).

Al portal www.gavaciutat.cat i a través dels mitjans de comunicació local es publicaran
els resultats del procés i posteriorment es podrà fer un seguiment de l'evolució de les
obres a través de la pàgina http://obres.gavaciutat.cat

