
 

 
Districte de l'Eixample 

 

1 

 

Acta de la Comissió de Seguiment de Pressupostos Participatius del 

districte Eixample 24/10/2022 

 

Ordre del dia: 

1. Benvinguda 

2. Sistema de valoració de l’execució 

3. Estat dels projectes i properes reunions 

 

Assistència: 

 Lluisa Cendon – Promotora del projecte “Impulsem cinc ecoxamfrans al carrer 

d’Aragó” 

 Jose Manuel Robledo – Promotor del projecte “Posem fi a les autopistes a 

l'Esquerra de l'Eixample” i del projecte “Pacifiquem el carrer Rosselló” 

 David Alonso - Promotor del projecte “Pacifiquem els entorns escolars del carrer 

d’Entença” 

 Clàudia Barbal – Promotora del projecte “Fem més verda i jugable la plaça del 

Doctor Letamendi” 

 Joan Marc Montserrat – Representant de la Comissió de Seguiment del Consell de 

Barri de l'Esquerra de l'Eixample 

 Jordi Matas - Conseller tècnic 

 Júlia Trias – Assessora de la regidoria de Participació 

 Pau Campderros - Conseller de participació del districte de l’Eixample 

 Marc Martinez – Conseller del districte de l’Eixample 

 Carles Ruiz - Adjunt a gerència del districte de l’Eixample 

 Fidel Gonzalez – Tècnic de la Direcció de Democràcia Activa 

 

 

1.- Benvinguda 

La Júlia Trias, assessora de la regidoria de Participació, dona la benvinguda a les 

persones assistents. 

 

2.- Enquestes de valoració 

Es presenta el sistema de valoració de la fase d’execució. Es demana als equips 

promotors que responguin una enquesta per valorar tant el procés d’execució i les 
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accions participatives realitzades en aquesta fase, com l’obra en sí, una vegada s’hagi 

acabat d’executar.  

 

3.- Estat dels projectes 

Es realitza una presentació de l’estat d’execució de cada projecte. Posteriorment es fa 

una valoració general. 

Les promotores mostren el seu descontentament amb l’execució dels projectes. 

Consideren que s’està reclamant nous requeriments tècnics que inicialment no es van 

considerar i que estan modificant considerablement els projectes aprovats. Manifesten 

el seu malestar pels reiterats endarreriments i incompliments de calendari que faran 

que en molts casos no es pugui executar l’obra dins de mandat, posant en perill la seva 

execució. Aquesta situació els genera un cert desencís i frustració envers la proposta 

general de Pressupostos participatius, que consideren ha quedat desvirtuada, fent que 

alguns projectes siguin molt diferents als votats per la ciutadania. Una situació que els 

genera manca de confiança.  

Per altra banda, entenen la complexitat dels projectes aprovats i el seu encaix entre 

ells i amb la resta d’intervencions a l’espai públic, en especial amb els eixos verds. Es 

considera que el possibilisme de la valoració tècnica ha jugat en contra de l’execució. 

Potser cal matisar les regles del joc i ajustar millor la valoració de la viabilitat dels 

projectes per tal de no generar expectatives que finalment no es cobreixen. 

Des de la regidoria de participació es manifesta la voluntat d’executar l’abans possible 

tots els projectes i incorporar mesures per tal que a la propera edició no es donin 

aquest problemes. Es considera que no s’ha acabat de calibrar el nivell de complexitat 

per la necessitat de coordinació dels diferents departaments de l’ajuntament que 

intervenen en l’execució. 

Des de l’equip de govern del districte es considera que, tot i les disfuncions, es 

generaran canvis a l’espai públic que han valgut la pena i caldrà assumir l’aprenentatge 

per la propera edició de pressupostos participatius. En tot cas, es demana perdó per 

les possibles errades. Hi ha requeriments tècnics que són inexcusables que fan que el 

projecte sigui semblant, però en molts casos no es pot cobrir el total de la proposta 

inicial. A la resta de projectes els promotors estan satisfets amb el resultat.  

Finalment, s’acorda fer una nova Comissió de Seguiment una vegada una part 

important de projectes hagin iniciat les obres, previsiblement a finals del primer 

semestre del 2023. 


