
 
 
Districte de Gràcia 
 

ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 
 
Data: Dimecres 2 de novembre de 2022 a les 18:00 h 
Lloc: Sala Nova, Plaça de la Vila, 2.  
 
Assistents: 
 
Veïnat:  

• Montserrat Casamitjana en representació del Consell de Dones promotores del 
projecte “Acabem amb els espais foscos a Gràcia” i en representació de la 
Comissió de Seguiment del Consell de barri de Camp d'en Grassot i Gràcia 
Nova. 

• Joan Quesada Genovès en representació de la Comissió de Seguiment del 
Consell de barri de Vila de Gràcia. 

• Francesc Ruestes en representació de la Comissió de Seguiment del Consell 
de barri de Vallcarca. 

• Manel Romero en representació del projecte “Reformem els serveis i vestuaris 
per fer més accessible el llac - piscina de la Creueta del Coll” i la Comissió de 
Seguiment del Consell de barri de El Coll. 

• Eva Ayet en representació del AFA Pau Casals com a promotores del projecte 
“Millorem els patis de l’Escola Pau Casals-Gràcia i obrim-los al barri”. 
 

Ajuntament de Barcelona: 
• Judith Calabria, Consellera tècnica del Districte de Gràcia 
• Silvia Cid, Adjunta a Gerència  
• Jordi Raboso, Director de Llicències i Espai Públic del Districte de Gràcia 
• Sandra Salvador, Assessora de la Regidoria de Participació de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
• Carla Garcia, Referent de Democràcia Activa al  Districte de Gràcia 

 
 
Total d’assistència: 10 persones 
Ordre del dia 
 

1. Benvinguda 
2. Objectius, funcions i calendari 
3. Estat dels projectes  

 
 
  



 
 
Districte de Gràcia 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Benvinguda 
 
La Sandra Salvador, Assessora de la Regidoria de Participació de l’Ajuntament de 
Barcelona, dóna la benvinguda i fa la presentació de la comissió de seguiment. 
 
La Carla Garcia, referent de Democràcia exposa els membres que formen part de la 
Comissió de Seguiment i els dona la paraula a cadascun que es presenten i indiquen 
projecte o Consell de Barri d’on són representants. 
 
Objectius, funcions i calendari 
 
Tot seguit, la referent de Democràcia explica quins són els objectius, funcions i 
calendari de la Comissió de Seguiment de pressupostos participatius. 
 
Estat dels projectes (enllaç amb la presentació) 
 
A continuació es procedeix a detallar la situació de cadascun dels 8 projectes i el seu 
estat d’execució actual: denominació del projecte, pressupost i variacions, fases 
finalitzades, i previsió del que queda pendent.  
 
Es genera un debat sobre el projecte “Recuperem els camins de Vallcarca a 
Collserola”, sense promotores. Es tracta de comentaris respecte com està previst 
executar-los. Ho resol el Jordi Raboso, Director de Llicències i Espai Públic del 
Districte de Gràcia. 
 
Es recullen i resolen dubtes i comentaris respecte l’estat d’execució del projecte 
Millorem els patis de l’Escola Pau Casals i obrim-los al barri, en relació al calendari i la 
comunicació amb el Consorci d’Educació. 
 
Es celebra la existència del projecte “Instal·lem un lavabo públic a la plaça de les 
Dones del 36” i el veïnat coincideix en que hauria de considerar-se una prova pilot per 
instal·lar més lavabos públics al Districte de Gràcia.  
 
Per finalitzar la sessió, la referent de Democràcia mostra a la web del Decidim 
Barcelona com es pot accedir i consultar tant la situació actualitzada global de tots els 
projectes seleccionats als Pressupostos Participatius. 
 
Per tancar la sessió, la Judith Calabria, Consellera tècnica del Districte de Gràcia;  
dona les gràcies a les assistents per formar part de la Comissió de Seguiment i venir a 
aquesta sessió.  
 
Sense més intervencions, es tanca la sessió. 
 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.eu-west-1.amazonaws.com/b01lmb2ngpx4nfjsnyfhibjk9tnm?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Presentacio%202a%20CdS%20Pressupostos.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Presentaci%25C3%25B3%25202a%2520CdS%2520Pressupostos.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIARXFVQ5FRFGOSOKD2%2F20221213%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221213T074942Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c4aab48aac7a99a15633b68eb6ada84f318cc9b14d8209b88b8c38f9ccb6f929

