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COMISSIÓ DE SEGUIMENT PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DISTRICTE DE NOU BARRIS  

15 de novembre de 2022 a les 18,30h 

 Sala de Plens de la seu del districte   
 
Assistents 

 
DISTRICTE DE NOU BARRIS: 
Gabriel Duarte, gerent  
Andrés Rodríguez, conseller 
Alexandra López, consellera 
Carlos Fuentes, tècnic de la DSLliEP 
  
DEMOCRÀCIA ACTIVA:  
Eva Luengo, tècnic democràcia activa 
 
 
PROMOTORS: 
Promotors projecte carril bici Fabra i Puig  
Jordi Salabert i Mª Paz Ricarte Promotors projecte carril bici Fabra i Puig 
Promotors  aules informàtiques a Trinitat nova 
Jose Carmona 
Promotors millora de les voreres de Av de Rio de Janeiro 
José Mendez 
Promotors parc inclusiu de Can Dragó 
Miguel Gimenez 
Promotors projecte del Parc agrari Can Valent 
Cayetano M y Manuela Martin 
Promotors de salvem Can Valent 
Jordi Sanchez 
 
Representants consells de barris 
Conchita Rodríguez, Comissió de seguiment del Consell de barri de Porta 
 
S’excusen: 
Promotors del projecte per adequar la terrassa de la cosa nostra 
Av de Can Peguera , Comissió de seguiment del Consell de barri de Can peguera 
 

  

L’ordre del dia  

 

1. Benvinguda 

2. Estat dels projectes 

3. Enquestes de valoració de la fase d’execució dels projectes  
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  1.     Benvinguda 

Dona la benvinguda la  Consellera de participació del districte Alexandra López. 

 

      Presentació  

      Es presenta l’ordre del dia , els objectius de la sessió, i la situació dels projectes en quant a 

tant per cent d’execució. 

 

   2.   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. 

 Acords destacats: 

- En quant al projecte de reforestem Collserola, ja finalitzat, es reclama que les entitats 

puguin tenir accés a la font restaurada. S’acorda que es contactarà amb el consorci de 

Collserola per pactar un  tancament  que faciliti aquest accés. 

- En el projecte de Can valent s’informa que s’està treballant per recuperar el temps 

dedicat a les troballes arqueològiques. Un cop finalitzades les obres de consolidació 

de l’estructura, s’iniciaran les actuacions arqueològiques (trasllat, restauració..). 

 Es pacta una visita amb els promotors un cop finalitzades les actuacions de 

consolidació. 

Es confirma que s’inclou la doble pasarel.la i el rellotge de sol. Davant de la consulta, 

s’informa que es faran les accions necessàries pel manteniment durant el temps de 

les actuacions arqueològiques i que l’espai continuarà protegit amb tanca. 

- La proposta de modificació dels promotors del carril bici de Fabra i Puig,  de dedicar 

ella resta de la dotació econòmica del projecte, un cop realitzades les actuacions 

acordades  (carril bici del carrer Escòcia i estudi de mobilitat del Carrer de Fabra i 

Puig) a potenciar el carril bici a Nou barris, és acceptada. Resta definir quines seran 

aquestes accions, i en quins trams. S’emplacen a convocar reunió en quinze dies. 

 

3. Enquestes de valoració de la fase d’execució dels projectes. 

S’explica que es demanarà als promotors omplir una enquesta de valoració sobre la 

fase d’execució dels projectes de  pressupostos participatius. 

S’hauran d’omplir a través d’un enllaç que es facilitarà juntament amb el document 

presentat a la comissió de seguiment i l’acta d’aquesta. 

A l’inici de l’enquesta es pregunta sobre el nivell d’execució del projecte donat que les 

preguntes posteriors son diferents en funció del nivell d’execució del projecte. 

 

        

 

 

  


