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Assemblea del barri de Sant Narcís. Resum de l’acta 
Data: 08/03/2017 
Hora: 20h. 
 
 
Entitats assistents: 
 
AV Sant Narcís 
 
Regidora de l’àrea d’Hisenda i Règim Interior Sra. M Àngels Planas, i el regidor de 
barri Sr Alcalà. 
 
Veïns i veïnes del barri. 
 

 
 

1. Constitució de l’Assemblea de Barri  
 
Es constitueix l’Assemblea de Barri, formada per la Regidora de l’àrea d’Hisenda i 
Règim Interior, Sra. M Àngels Planas, el regidor de barri Sr. Alcalà,   l’associació de 
veïns, i els veïns i veïnes 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 és de 50.863,42 
euros , sense romanent de l’any 2016. 
 
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 dimecres 3 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.  
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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, el regidor explica que 
a través del formulari de la pàgina web dels pressupostos participats, s’han rebut 189 
propostes ciutadanes, que ja s’han fet arribar a les corresponents associacions de 
veïns. Al barri de Sant Narcís  hi ha hagut 12 propostes presentades per la ciutadania. 
 
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 

Sant Narcís 

Programa Parc Comtessa Ermessenda d’Activitats Físiques per les persones 
grans: 
 
Circuit de 12 aparells de gimnàstica saludable per a gent gran i la seva instal·lació al parc 
Comtessa Ermessenda i l’adequació de l’entorn on es col·locaran els aparells (sector nord de la 
Plaça Comtessa Ermessenda) 
 

Sant Narcís 

Pavimentar vorera del número 6 al 12 del carrer Cristòfor Colom: 
 
L’espai de terra dels escocells té unes dimensions molt grans, sense tenir cap profit. Fa molts 
anys que no hi ha gespa i la terra s'ha anat desgastant. És tot sovint brut de defecacions de 
gossos, papers i burilles. • Al ploure queda aigua embassada convertint l’espai en un fangueig. 
Aquestes dues primeres situacions fan molt difícil l’entrada i sortida dels conductors dels 
vehicles aparcats al costat d’aquesta vorera. • El desnivell entre l'escocell i la vorera és gran 
creant un perill important pels vianants i per les persones amb mobilitat reduïda especialment.  

Sant Narcís 

Recuperació Plaça Assumpció: 
 
Dues accions: per una banda renovar els cartells prohibint gossos, ja que gairebé no es veuen. 
Per altra banda, dinamitzar les zones d’herba amb circuits aeris per a nens fets amb troncs, 
fustes, passallisos, petits troncs...que tota la plaça pugui ser utilitzada per la mainada. 
A més, seria convenient reordenar la plaça i eliminar els parterres de la part dreta, a la part de 
les voltes on fan la festa major. 

Sant Narcís  

Voreres de la Plaça Madrid: 
 
A la plaça Madrid substitució de la vorera i adequació com s’ha fet a altres carrers del barri. 
Resituació dels bancs i mobiliari dels jocs per la mainada. Control dels gossos a la plaça. 

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




