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Acta Comissió de Seguiment Pressupostos Participatius districte Eixample 

23/02/2022 

Assistència: 

Regidoria de Participació Júlia Trias 

Conseller tècnic Jordi Matas 

Conseller de Participació Pau Campderros 

Conseller  Marc Martinez 

PROJECTE: Pacifiquem el carrer Rosselló Xavier Riu 

PROJECTE: Impulsem cinc ecoxamfrans al carrer d’Aragó Luca Telloli 

PROJECTE: Fem els parcs més accessibles per a tots els infants No hi ha referent 

PROJECTE: Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample Xavier Riu 

PROJECTE: Obrim carrils bici a plaça de Catalunya Albert Valls 

PROJECTE: Pacifiquem els entorns escolars del carrer d’Entença David Alonso  

PROJECTE: Fem més verda i jugable la plaça del Doctor 

Letamendi 

Excusa l’assistència: Clàudia 

Barbal 

PROJECTE: Fem més verds i jugables els entorns de les escoles 

Els Llorers i L’Arbret Chiara Buffa 

Comissió de Seguiment de l'Esquerra de l'Eixample Joan Marc Montserrat  

Comissió de Seguiment de la Dreta de l'Eixample Mònica Julià 

Comissió de Seguiment de la Sagrada Família Consol Montenegro 

Adjunt a gerència Carles Ruiz 

Direcció de Democràcia Activa Fidel Gonzalez 

 

Es presenta els objectius, funcions, composició i proposta de calendari de la Comissió de 

Seguiment de Pressupostos Participatius del districte de l’Eixample. Seguidament es procedeix 

a la constitució formal de la Comissió de Seguiment de Pressupostos Participatius del districte 

de l’Eixample. 

Es presenta també l’eina de seguiment de l’estat d’execució dels projectes, integrada a la 

plataforma Decidim.barcelona. Aquest component s’activarà a finals d’abril. Finalment es 

presenta l’estat d’execució de cada projecte. La informació referent a aquestes presentacions 

es pot consultar a la documentació adjunta.  

Finalment s’obre un torn obert de paraules: 

Els comenta que els veïns relacionen els projectes de pressupostos participatius amb 

l’Ajuntament. Es demana explicar millor que aquestes obres són fruit de propostes formulades, 

debatudes i escollides pel veïnat. 

A la presentació que es té previst realitzar al Consell de Barri de l’Esquerra de l’Eixample, es 

proposa fer una presentació col·lectiva a través dels promotors. 
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Es pregunta sobre la continuïtat dels pressupostos participatius. Es respon que dependrà de la 

voluntat de l’equip de govern del següent mandat. Tot i que el nou  Reglament de Participació 

Ciutadana, ho contempla. 

Es proposa poder compartir el contingut dels projectes i veure quines problemàtiques estan 

sorgint, solucions que s’estan proposant i si hi ha situacions compartides. Tot i que ningú es 

mostra contrari a aquesta proposta, els promotors no fan cap intervenció al respecte i es 

proposa tractar-ho a la següent convocatòria. 

Es pregunta si existeix la possibilitat d’incrementar el pressupost disponible, donat que els 

projectes es van veure obligats a reduir el seu pressupost per les restriccions pressupostàries 

derivades de la COVID. I tenint en compte que la majoria de projectes estan vinculats amb 

mesures per afrontar l’emergència climàtica, aquest increment es podria assumir des del nou 

finançament dels fons europeu. Es respon que els projectes ja han iniciat les tasques de 

disseny d’obres pel que no és possible modificar el projecte i s’executaran tal i com estaven 

previstos. Això no és incompatible amb futures intervencions per ampliar i complementar les 

intervencions realitzades. També s’anima a fer propostes d’ampliació en una futura 

convocatòria de Pressupostos Participatius. 

Es comenta que l’ajuntament està desplegant eixos verds, però que també hi ha la voluntat de 

reduir el transit dels altres carrers. Una part important dels projectes de pressupostos 

participatius  va en aquest sentit (en especial Aribau, Muntaner, Entença i Rosselló). No només 

hi ha eixos verds, sinó que també es proposa actuar sobre la resta de carrers. Es fa notar que 

els projectes de pressupostos participatius obren una via de generalitzar la pacificació dels 

carrers més enllà dels eixos verds. 

Es demana la rectificació del mapa de projectes de pressupostos participatius que s’executaran 

a la l’esquerra de l’Eixample. Hi ha una errada: al plànol es marca els trams entre l’Avinguda de 

Josep Tarradelles i Villarroel i hauria de ser entre entre l’Avinguda de Josep Tarradelles i Comte 

d’Urgell. 

Es pregunta sobre les previsions d’increment de trànsit dels carreres adjacents a les zones 

pacificades. Es respon que la previsió d’increment no superarà el límit previst, previsió 

sostinguda en base a les restriccions executades durant la pandèmia. 

S’exposa que a l’escola Els Llorers, el trànsit ha millorat, tot i que els preocupa els nivells de 

contaminació, ja que estan 15 punts del nivell de referència recomanable. I per això es demana 

una intervenció valenta.  

 


