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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DEL DISTRICTE DE SANTS–MONTJUÏC 

 
 
Data: Dimarts 8 de febrer 18:00 h 

Lloc: Sessió híbrida, sala Cadires Vermelles (Seu del Districte) i Sala WebEx 

 

Assistents: 

 

Veïnat:  

 Isidre Rabadà en representació del projecte “Millorem el parc de l’Espanya 

Industrial” i la Comissió de Seguiment del Consell de barri d’Hostafrancs. 

 Anna Villalobos en representació del projecte “Reformem el camp esportiu Julià 

de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris”. 

 Carles Real en representació del projecte “Pacifiquem Sants antic”. 

 Elisabet en representació del projecte “Millorem els entorns de la muntanya i 

l'equilibri ecològic i arreglem els camins”. 

 Jordi Suñé en representació del projecte “Instal·lem pantalles LED multifunció a 

instal·lacions esportives”. 

 Manel Alfaro en representació de la Comissió de Seguiment del Consell de 

barri de Poble-sec. 

 Pere Tor Lloveres  en representació de la Comissió de Seguiment del Consell 

de barri de Sants. 

 

Equip de govern del Districte: 

 Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 

 Sandra Salvador, Assessora del Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 

 Marina Berruezo, Consellera del Barri de Sants 

 

Equip tècnic del Districte de Sants-Montjuïc: 

 Aida Guillén, Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 

 Núria Pérez, Coordinadora territorial del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Referent de Democràcia Activa al  Districte de Sants-Montjuïc: 

 Carla Garcia 

 

Total d’assistència: 13 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 
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Desenvolupament de la sessió 

Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc dona la benvinguda a totes les 

persones assistents, recorda els projectes seleccionats i fa una breu introducció sobre 

el treball que s’ha estat desenvolupant aquests mesos. Explica quins són els objectius, 

funcions i calendari previst per aquesta Comissió de Seguiment i encoratja a totes les 

membres a participar-hi activament. 

 

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

la Comissió de Seguiment i els dona la paraula. 

 

A continuació, es 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. 

 

Marc Serra recorda que aquesta web encara no és pública però es qüestió de 

setmanes que es pugui consultar tot en obert. L’objectiu és que qualsevol veí sàpiga 

com estan els projectes seleccionats del seu Districte.  

 

Pere Tor, representant de la Comissió de Seguiment del Consell de barri de Sants 

pregunta quina és la funció d’aquesta Comissió de Seguiment.  

 

Marc Serra contesta que en aquest espai de participació és té la visió global de 

Districte i del conjunt i per tant les seves funcions són les d’identificar actuacions 

contradictòries, fer un seguiment sobre l’execució que està realitzant el Districte i 

alhora seran les persones que faran una valoració posterior de la fase d’execució dels 

pressupostos participatius.  

 

A continuació, Aida Guillén, Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, procedeix a 

detallar la situació de cadascun dels 5 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 d’algun dels 

projectes i els dubtes i observacions concrets i particulars s’emplacen a les reunions 

tècniques amb les persones promotores. 

 

Es comparteixen les dificultats sorgides de ser els primers pressupostos participatius 

de la ciutat de Barcelona i com pot servir d’aprenentatge, es parla de la dificultat de 
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pressupostar els projectes d’inversió des d’un inici per poder establir l’import de cada 

projecte. 

 

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

Pressupostos Participatius del Districte de Sants-Montjuïc i s’acorda reenviar la 

convocatòria del proper dimecres 16 de febrer sobre la reforma del parc de l’Espanya 

Industrial. 

 

Sense més intervencions, es tanca la sessió. 

 


