
 

 
Districte de Gràcia 

 

ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 
 
Data: Dimecres 16 de febrer 18:00 h 

Lloc: Sala WebEx 

 

Assistents: 

 

Veïnat:  

 Montserrat Casamitjana en representació del Consell de Dones promotores del 

projecte “Acabem amb els espais foscos a Gràcia” i en representació de la 

Comissió de Seguiment del Consell de barri de Camp d'en Grassot i Gràcia 

Nova. 

 Joan Quesada Genovès en representació de la Comissió de Seguiment del 

Consell de barri de Vila de Gràcia. 

 Francesc Ruestes en representació de la Comissió de Seguiment del Consell 

de barri de Vallcarca. 

 Manel Romero en representació del projecte “Reformem els serveis i vestuaris 

per fer més accessible el llac - piscina de la Creueta del Coll” i la Comissió de 

Seguiment del Consell de barri de El Coll. 

 Anna Busqué en representació del AFA Pau Casals com a promotores del 

projecte “Millorem els patis de l’Escola Pau Casals-Gràcia i obrim-los al barri”. 

 Marta Abelló en representació del projecte “Renovem l’àrea de jocs infantils del 

passeig de Sant Joan i el mobiliari de l’entorn”. 

 

Ajuntament de Barcelona: 

 Judith Calabria, Consellera tècnica del Districte de Gràcia 

 Silvia Cid, Adjunta a Gerència  

 Jordi Raboso, Director de Llicències i Espai Públic del Districte de Gràcia 

 Sandra Salvador, Assessora de la Regidoria de Participació de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 Carla Garcia, Referent de Democràcia Activa al  Districte de Gràcia 

 

 

Total d’assistència: 11 persones 

Ordre del dia 

 

1. Benvinguda 

2. Objectius i calendari 

3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment 

4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes 

5. Estat dels projectes i properes reunions 

 

 

Desenvolupament de la sessió 



 

 
Districte de Gràcia 

 
Carla Garcia, referent de Democràcia exposa els membres que formen part de la 

Comissió de Seguiment i els dona la paraula a cadascun que es presenten i indiquen 

projecte o Consell de Barri d’on són representants.  

 

A continuació Sandra Salvador, assessora de la Regidoria de Participació de 

l’Ajuntament de Barcelona, dóna la benvinguda als membres de la Comissió de 

Seguiment de pressupostos participatius del Districte i situa el procés participatiu a 

escala de ciutat i es comparteixen les dificultats sorgides de ser els primers 

pressupostos participatius de la ciutat de Barcelona. 

 

Tot seguit, Judith Calabria, Consellera tècnica del Districte de Gràcia, dona les gràcies 

a les assistents per formar part de la Comissió de Seguiment i venir a aquesta sessió 

de constitució. Explica quins són els membres, objectius i funcions de la Comissió de 

Seguiment de pressupostos participatius i emmarca aquest procés en el Districte de 

Gràcia.  

 

Carla Garcia, referent de Democràcia, mostra a la web del Decidim Barcelona com es 

podrà accedir i consultar tant la situació actualitzada global de tots els projectes 

seleccionats als Pressupostos Participatius, com la descripció i situació actualitzada 

particular de cadascun dels projectes seleccionats. També apareixerà el detall de totes 

les accions realitzades a cada projecte. A nivell d’estat d’execució, s’han determinat 

uns percentatges de compliment que es detallen en un quadre adjunt amb una 

descripció del que suposen. Els documents que es generin durant l’execució de cada 

projecte, també estaran disponibles en aquest apartat de la web del Decidim 

Barcelona. Tota aquesta informació a la web encara no és pública, però ho serà aviat. 

 

A continuació es procedeix a detallar la situació de cadascun dels 8 projectes i el seu 

nivell d’execució: denominació del projecte, pressupost, previsió de d’execució i de 

finalització, òrgan executor i òrgans municipals implicats, així com la previsió d’alguna 

acció participativa i l’estat actual del projecte.  

 

Es recullen i resolen dubtes i comentaris respecte l’estat d’execució i sobre si els 

projectes tenen o no promotores. En especial en relació al projecte de “Fem una 

Gràcia més verda” i s’emplacen  a les sessions de Consell de Barri i l’espai d’aquesta 

Comissió de Seguiment per seguir-ne parlant.  

 

Per tancar la reunió, es dona per constituïda la Comissió de Seguiment de 

Pressupostos Participatius del Districte de Gràcia. 

 

Sense més intervencions, es tanca la sessió. 

 


