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COMISSIÓ DE SEGUIMENT PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DISTRICTE DE NOU BARRIS  

2 de març de 2022 a les 18h 

Format mixt: Sala de Plens de la seu del districte  / 
https://ajuntamentbarcelona2.webex.com/meet/mpunsoda 
 
Assistents 

 
DISTRICTE DE NOU BARRIS: 
Eduard Vicente, gerent (online) 
Andrés Rodríguez, conseller 
Alexandra López, consellera 
Rosi Martín, consellera 
Marta Gonzalez, cap territorial de la DSPiT 
Carlos Fuentes, tècnic de la DSLliEP 
  
DEMOCRÀCIA ACTIVA:  
Orland Blasco, tècnic democràcia activa 
 
REGIDORIA DE DRETS DE CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ  
Sandra Salvador, Assessora (online) 
 
PROMOTORS: 
Promotors projecte carril bici Fabra i Puig (online) 
Promotors terrassa espai jove Can Peguera (online) 
 
ENTITATS:  
Jordi Salabert i MªPaz Ricarte, projecte de carril bici 
Miguel Gimenez, projecte de Can Dragó 
Jose Méndez, projecte de voreres Rio de Janeiro 
Antonio Zapata, projecte aules informàtiques 
AVV Can Peguera, projecte terrassa Can Peguera 
Manuela Martín, projecte Parc Agrari 
Jordi Sánchez, projectes Can Valent 
 
Conchita Rodríguez, Comissió de seguiment del Consell de barri de Porta 
Jose Maria, Comissió de seguiment del Consell de barri de Trinitat Nova 
AVV Can Peguera,  Comissió de seguiment del Consell de barri de Can Peguera 
 
 
 

  

L’ordre del dia  

 

       1.    Benvinguda  

2.    Objectius i calendari de la comissió de seguiment  

3.    Presentació dels membres de la comissió de seguiment  
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4.    Decidim: seguiment de l’execució dels projectes   

5.    Estat dels projectes 

 

 

       Benvinguda 

Dona la benvinguda la  Consellera de participació del districte Alexandra López i la Sandra 

Salvador de al Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació 

 

      Presentació Document d’objectius, composició Comissió Seguiment 

      Orland Blasco, com a tècnic de Democràcia Activa i en substitució de l’Eva Luengo explica 

el document que tenen en pantalla, per exposar el objectius de la comissió de seguiment 

el calendari previst  inicialment de fer 5 sessions a partir d’ara fins el desembre del 2023, 

adaptades a que hi hagi informació rellevant dels projectes, s’informa que a finals de març 

estarà penjat al decidim el seguiment de l’execució de tots els projectes 

 

      Estat dels projectes 

       Carlos Fuente, tècnic de la Llicencies si Espai Públic del districte de Nou Barris exposa com 

esta cada projecte en aquest moment  

       A destacar:  

- dos projectes finalitzats: reforestem Collserola i instal·lem bancs adaptats a la gent 

gran a Can Dragó.  

- Obrim aules informàtiques a Trinitat Nova: previst feta la compra al setembre 

- El resta de projectes es diuen els terminis acordats amb BIMSA (estan les dates al 

document presentat 

Intervencions destacades 

- Els Joves de Can peguera demanen que no s’oblidi que aquest projecte ara contempla 

la redacció del pla especial, però després voldran que es concretin quant es faran le 

sobres 

- L’AVV can Peguera defensa el  mateix que els joves, compromís `per fer realitat  el 

projecte més enllà del primer pas de tenir el projecte executiu en poc temps. 

- Queda aclarit que en el projecte de bancs son 45 instal·lats finalment., np els 50 que 

s’havia dit inicialment i el representant de Port ahi esta d’acord després de l’explicació  

- Des de la Trinitat Nova es demana que si el projecte contempla el manteniment dels 

materials, des de Democràcia Activa es contesta que des del  projectes de  

Pressupostos Participatius contemplen la compra del material, que el manteniment 

queda fora d’aquest projecte i que s’haurà de veure com esta previst el material 

existien ja ara al equipament conveni per contemplar les mateixes condicions per 

aquest material nou aportat  

- Sobre Can Valent també es demana compromís posterior per finalitzar l’equipament, 

s’especifica que el rellotge de sol no nomes desmuntar-lo, es reparar-lo i tornar-lo a 

posar en les u lloc. 

   

 


