
 

Comissió de Seguiment i Impuls de projectes de 

Pressupostos Participatius d’Horta Guinardó 

Primera reunió de constitució 

Data: 14 de febrer de 2022 

 

Assistents   

Eduard Vicente (Gerent), Julia Trias (Regidoria Participació), Victor Valls (Conseller BComu), 

Núria Carmona (Consellera Tècnica), Andreu Parera (Tècnic de participació), Jordi Garrió 

(Rehabilitem parc del Guinardó), Carmen Castaño (Cap de Projectes Districte), Olga Cruz 

(Coves d’en Cimany), Mar Llopis (Casal Font d’en Fargues), Montse Caselles (Comissió de 

Seguiment Consell de Barri Font d’en Fargues), Clara Mas (Escola de les Aigües), Toni 

Femenia (Comissió de Seguiment Consell de Barri del Carmel) i Victor Valero (carril bici Ronda 

Guinardó) 

Ordre del dia 

1. Benvinguda 

2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment 

3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment 

4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes 

5. Estat dels projectes 

 

Desenvolupament sessió 

Es dona la benvinguda als/les assistents a l’esmentada reunió. 

A continuació es presenten els objectius i el calendari previstos.  

Els objectius d’aquest espai de treball són: 

 Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes 

 Estar informats/des sobre els l’estat i contingut dels projectes que no tenen promotores. 

 Detectar actuacions incompatible 

 Fer seguiment del desenvolupament de les obre 

 Estar informats sobre la planificació de les inauguracions 

El calendari previst inicialment és realitzar dues reunions a l’any (una abans d’estiu i l’altre al 

desembre). 

Es presenten els diferents membres que assisteixen a la reunió i el rol al qual pertanyen: 

S’explica d’on provenen els/les diferents membres que composaran la Comissió: 

 Promotores de cada projecte seleccionat 

 Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes 

seleccionats 

 Equip de govern del Districte 

 Equip tècnic de Districte 

 Referent de Democràcia Activa al Districte 



 

 

En relació al Decidim, s’explica que està prevista la creació d’un espai permanent de 

seguiment sobre l’execució dels diferents projectes a on es podrà veure quin és el nivell 

d’execució així com també poder consultar qualsevol document important al respecte 

(avantprojecte, projecte executiu, etc). 

Posteriorment, es procedeix a explicar quin és l’estat d’execució de cadascun dels 7 

projectes: 

 Renovem el poliesportiu de Coves d’en Cimany per a ús del barri i del centre 

 Millorem el pati de l’Escola de les Aigües 

 El Casal Font d’en Fargues pel Clima 

 Renovem l’enllumenat del carrer Sorolla 

 Carril bici a la ronda del Guinardó 

 Rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del Guinardó 

 Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó 

Es destaca que tots els projectes estan en marxa i que s’estan realitzant les reunions 

necessàries amb els/les promotors/es, a través de les respectives Comissions de Seguiment 

per acabar de concretar els detalls. 

Respecte als projectes que s’han de dur a terme a les escoles, es remarca la necessitat 

d’executar les obres durant el període estival, per tal de tenir-los enllestits al mes de setembre 

de 2022. 

Es pregunta en relació a la possibilitat de presentar els projectes executius al Consell de Barri 

corresponent. Es respon que està previst incorporar-ho a l’ordre del dia. 

Acords 

1. Es dona per constituïda la Comissió de Seguiment i Impuls dels projectes de 

pressupostos participatius d’Horta. 

2. Inicialment està previst tornar-nos a reunir abans de l’estiu. S’enviarà la convocatòria 

més endavant. 


