
 

 
Districte de Sant Martí 

 

ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DEL DISTRICTE DE SANT MARTI 

 
Data: Dimarts 8 de febrer 18:00 h 
Lloc: Sessió telemàtica, sala Webex 
 
Assistents (18 persones): 
 
Representants del les promotores dels 7 projectes seleccionats (1 representant per 
projecte):  
 

 Gemma Atienza (Projecte “Convertim el pati de l’Escola La Farigola en un 

pulmó verd del barri”) 

 Màrius Comorera (Projecte “Fem una superilla al Camp de l’Arpa del Clot”) 

 Kait Hutchinson (Projecte “Fem possible el nou model d’hort urbà al Clot”) 

 Joan Salgado (Projecte “Rehabilitem la nau annexa de Can Ricart per a usos 

comunitaris”) 

 Verònica Ruiz (substitueix a Sonia Burgués) (Projecte “Construïm una cuina a 

l’Escola la Pau”) 

 Ramon Maria Altisent (Projecte “Pacifiquem els entorns de l’Escola Pere IV i de 

l’Institut Quatre Cantons”) 

 Ángel Martín (Projecte “Consolidem urbanísticament la superilla del Poblenou”) 

 
Representants de les Comissions de Seguiment dels Consells de barri amb projectes 
seleccionats: 
 

 Juan Cabanas (Comissió de Seguiment – Barri del Clot) 

 Joan Mani (Comissió de Seguiment – Barri del Camp de l’Arpa del Clot) 

 Eduard Lanuza (Comissió de Seguiment – Barri de Provençals del Poblenou) 

Absent 

 Salvador Mañosas (Comissió de Seguiment – Barri de la Verneda i la Pau) 

 Amador Pisabarro (Comissió de Seguiment – Barri del Poblenou) 

 Ángel Ruiz Diez (Comissió de Seguiment – Barri del Parc i la Llacuna del 

Poblenou) 

 
Equip de govern del Districte de San Marti: 

 Francesc Xavier Bañón (Conseller Tècnic del Districte) 

 Eva Campos (Consellera Portaveu) 

 
Equip tècnic del Districte de San Marti: 

 Juan Carlos Altamirano (Director de Llicències i Espai Públic del Districte) 

 
Referent de Democràcia Activa al  Districte de San Marti: 

 Miquel Àngel Estefanía  

 

Convidada de la Regidoria:  

 Júlia Trias (Cap de Gabinet de la Regidoria de Drets de Ciutadania i 
Participació)  
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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 

 
 
1. Benvinguda 
 
Miquel Àngel Estefanía coordina l’arribada virtual de totes les persones assistents, 
dona la benvinguda i cedeix la paraula a Júlia Trias, qui es presenta.  
 
2. Objectius i calendari 
 
Miquel Àngel Estefanía recorda que es tracta d’una reunió informativa i indica que la 
raó de la reunió és estrictament la constitució de la Comissió de Seguiment dels 
projectes seleccionats a Sant Martí en els Pressupostos Participatius. A continuació 
informa dels objectius d’aquesta Comissió: impulsar el desenvolupament dels 
projectes, així com informar i rendir comptes de l’execució concreta de cadascun 
d’aquests projectes. També comenta el calendari previst de les reunions de la 
Comissió de Seguiment: febrer i desembre de 2022, febrer i desembre de 2023. 
 
3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment 
 
Seguidament es dona la paraula a cadascuna de les persones membres d’aquesta 
Comissió. Seguint un ordre basat en el numero de vots de cada projecte, cada 
representant de les persones promotores dels projectes seleccionats realitza una 
ràpida presentació personal sintetitzant la descripció del projecte. Després, cada 
representant de les diferents Comissions de Seguiment dels barris amb projectes es 
presenten personalment. Finalment, les persones membres de l’equip de govern i de 
l’equip tècnic del Districte de Sant Martí, així com el referent de Democràcia Activa al 
Districte també es presenten. 
 
4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes 
 
A continuació, amb el suport d’un document-guió de la reunió en format PowerPoint, 
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 situació i descripció actualitzada particular de cadascun dels 
projectes seleccionats. També apareix 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. 
 
5. Estat dels projectes i properes reunions 
 
Es procedeix després a detallar la situació de cadascun dels 7 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.  
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Finalment, es dona als assistents la possibilitat de plantejar observacions i dubtes. Hi 
han opinions encontrades respecte al projecte de la Superilla del Camp de l’Arpa. I a 
tal efecte, s’informa de la sessió presencial del proper dijous 10 de febrer al Districte 
de Sant Martí on es plantejarà el tema juntament amb el projecte de reurbanització del 
carrer Muntanya (inclòs a nivell de territori dintre de la superilla del Camp de l’Arpa del 
Clot). Es respon a petites dubtes de les persones assistents i els dubtes i observacions 
concrets i particulars s’emplacen a les reunions tècniques amb les persones 
promotores. 
 
Per tancar la reunió, es dona per constituïda la Comissió de Seguiment dels projectes 
seleccionats a Sant Martí en els Pressupostos Participatius. Agraint la presencia de 
totes les persones participants i s’informa que s’enviarà un acta resum de la sessió així 
com la presentació de suport utilitzada.  
 
Sense més intervencions, es tanca la sessió. 
 


