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Entitats assistents: 
AV Sant Ponç 
Regidora d’Hisenda i Règim Interior ,M. Àngels Planas 
Regidor de barri Manuel Martín 
 
 

 
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, Manuel Martín, 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 explica que la quantitat assignada al barri per al 2017 és de 34.850,86 € i a 
més a més, tenen un romanent de 7.917,98€ del 2016. Un total de 42.768,84€ 
 
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 dimecres 26 d’abril, a les 20.00 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. 
 
La regidora esmenta que al barri de Sant Ponç, no hi ha hagut cap proposta 
presentada per la ciutadania. 
 
L’AV demana incloure les despeses de llum i aigua (que calculen 2.000€). Es 
reafirmen en la importància del local social per al barri. A més, en el marc dels 
pressupostos participats d’anys anteriors van invertir-hi en l’adequació de l’espai. 
També demanen afegir arbustos a la plaça de Sant Ponç per evitar que la gent 
travessi per la gespa. Existeix un gran interès per part de sectors del veïnat. Defensen 
la necessitat de barreres per evitar aquest fet i que els veïns utilitzin la gespa com a 
pipi can. Es demana a l’ajuntament una proposta de barrera visualment atractiva en la 
que es mantingui la bona il·luminació de la plaça. 
 
Seguidament, l’Associació de Veïns presenta les seves propostes, que es traslladarà a 
l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà l’informe pertinent. 
 

Sant Ponç 
 

Remodelació del parc de davant del carrefour (prèviament una pista 
de “futbito”). El seu objectiu és treure profit al parc i demanen una 
proposta per part dels tècnics.(Ells consideren diverses opcions: una 
pista polivalent, un agility per gossos, parc per a una mainada 
relativament gran...) 
Incloent despeses del local social i la barrera per a la plaça de Sant 
Ponç 
Contacte AV Sant Ponç: avsantponc@gmail.com 

 
Sant Ponç 
 

Arreglar l’accés al riu i les voreres de prop del GEIG. 
Incloent despeses del local social i la barrera per a la plaça de Sant 
Ponç 
Contacte AV Sant Ponç: avsantponc@gmail.com 

 
Els veïns comenten que la seva idea es que aquestes propostes s’executin en 
diferents fases. 
 
Els veïns comenten la mala senyalització de la cantonada entre els carrers Manuel de 
Pedrolo amb el carrer esport. Proposen posar un mirall i/o senyals de circulació. El 
regidor de barri Manuel Martin comenta que potser s’hauria d’estudiar el nus. 
 
Es comunica als veïns i veïnes que si tenen qualsevol consulta s’adrecin al servei de 
participació. 
 

Barri Propostes  




