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Assemblea del barri de Grup Sant Daniel. Resum de l’acta 
Data: 07/03/2017 
 
 
Entitats assistents: 
AV Grup Sant Daniel 
Regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació, Eduard Berloso 
Regidor de barri Cristobal Sánchez 
 
 
 

 
1. Constitució de l’Assemblea de Barri  

 
Es constitueix l’Assemblea de Barri, formada pel regidor de Sostenibilitat, Medi 
Ambient, Participació i Cooperació, Eduard Berloso, el regidor de barri Cristobal 
Sánchez, i l’associació de veïns 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 al barri de Grup Sant 
Daniel per al 2017 és de 39.560,44 € amb un romanent del 2016 de 14.652,86 €. Un 
total de 54.213,30 € 

 
 
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 dimarts 2 de maig, a les 19.00 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. 
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3. Presentació de propostes ciutadanes i les de les entitats del barri. 
 
El regidor esmenta que al barri de Grup Sant Daniel, no hi ha hagut propostes 
presentades per la ciutadania. 
 
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. 
 

Grup Sant Daniel 
Vorera i baranes del C/ l’Hortènsia prop del local social 
Contacte AV Grup Sant Daniel: 650 546 874 

Grup Sant Daniel 
Arranjament de la pista esportiva 
Contacte AV Grup Sant Daniel: 650 546 874 

Grup Sant Daniel 
Arranjament de la pista de petanca 
Contacte AV Grup Sant Daniel: 650 546 874 

Grup Sant Daniel 
Arranjament del parc infantil 
Contacte AV Grup Sant Daniel: 650 546 874 

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

Barri Propostes  




