
REPRESENTANTS PER LA COMISSIÓ SEGUIMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE 

DISTRICTE 

 

El decret dels Pressupostos participatius estableix que un cop acabat el procés 

participatiu, es crearà una Comissió d’Impuls dels projectes als districtes. 

 

Aquesta comissió s'ha d'encarregar de l’impuls i del seguiment del desenvolupament i 

l’execució d’aquests projectes.  

 

Cada districte pot determinar la composició final d’aquestes comissions tot i que, com a 

mínim, han de formar-ne part:  

● Una persona de l’equip de govern del districte (Conseller/a tècnica del districte). ● 

Una persona de l’equip tècnic del districte.  

● La persona referent de Democràcia Activa del districte.  

● Una persona de cadascun dels projectes seleccionats al districte (excepte si hi 

renuncia expressament). 

● Una persona designada per la Comissió de Seguiment del Consell de Barri dels barris 

amb projectes seleccionats.  

 

La reunió de constitució d’aquesta Comissió, s’hauria de celebrar després de les primers 

reunions amb promotors/es dels projectes i una vegada cada Comissió de Seguiment 

dels Consells de Barri implicats hagin designat la persona representant.  

Es proposa que durant la tardor de 2021 es convoqui o es contacti amb cada Comissió 

de Seguiment del Consell de Barri dels barris amb projectes de Pressupostos 

participatius per tal que proposi una persona, d’entre els seus membres o vinculada al 

barri o a algun dels projectes seleccionats, que formi part de la Comissió de Seguiment 

dels Pressupostos participatius al districte.  

 

Es recomana intentar que la reunió constitutiva de la Comissió de Seguiment dels 

Pressupostos participatius tingui lloc durant el 4 trimestre de 2021 o durant el mes de 

gener de 2022.  

 



A grans trets, la convocatòria i periodicitat de les reunions de la Comissió s’hauria de 

desenvolupar segons el següent:  

● Objectius de la Comissió:  

a. Fer el seguiment de l’execució dels projectes.  

b. Informar i rendir comptes de l’execució concreta de cadascun dels projectes.  

● Qui convoca:referent de Democràcia Activa del districte.  

● Calendari de reunions anuals (excepte la reunió constitutiva 2021): 2n, 4t trimestre 

de 2022, i 2n 4t trimestre de 2023.  

De cada sessió que se celebri cal, com a mínim, aixecar una acta amb els acords presos 

en la reunió, la qual ha de ser publicada al Decidim.barcelona. 

 


