
ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Raval 

 

Data: 13 de gener de 2022 Hora: 18:30 h 

Lloc: Virtual http://salavirtual.barcelona.cat/Comissio-de-seguiment-del-CdB-del-Raval-

Districte-Ciutat-Vella-13012022-1830-52C3 

Persones participants 

Nom i cognoms  Entitat  

 

Àngel Cordero     Xarxa veïnal    

Oscar Esteban     Fundació Tot Raval 

Maite Roca     A.I.P. cultura catalana 

Maria José Arteaga     Consellera PSC 

Santiago Ibarra     Conseller bcn en comú 

Júlia Barea       Consellera Ciutadans 

Jordi Callejo     Conseller ERC 

Maria José Chacón     Consellera JuntsxCAT 

Laura de la Cruz     Consellera ERC 

Borja Morodo       Coord. projectes de territori. 

Gerard Verdés  D. Democràcia activa i 
descentralització  

Glòria Torras       Tècnica de barri Raval 

 

      

Temes tractats 

 

S’inicia la sessió amb la presentació de l’ordre del dia de la sessió: 

1. Comissió de seguiment dels pressupostos participatius 

2. Ordre del dia del proper Consell de barri 

3. Torn obert de paraules 

 



1. Comissió de seguiment dels pressupostos participatius. 

Gerard Verdés, tècnic de la Direcció de democràcia activa i descentralització, explica que 

en les properes setmanes es constituirà la comissió de seguiment dels pressupostos 
participatius al districte de Ciutat Vella, que es reunirà aproximadament dues vegades a 
l'any. Aquesta comissió té per objectiu fer el seguiment i retre comptes dels 9 projectes 
seleccionats a Ciutat Vella dins el marc dels pressupostos participatius, 5 dels quals 
pertanyen al barri del Raval. 

A banda de la representació tècnica i política del districte, també formen part d'aquesta 
comissió un representant dels promotors de cada projecte seleccionat i un representant 
de la comissió de seguiment de cada consell de barri. Per això demana, com a membres 
de la comissió de seguiment del consell de barri del Raval, si hi ha alguna persona 
candidata a formar-ne part. 

Angel Cordero, com a representant de la Xarxa veïnal, s’ofereix com a candidat donat que 
des de la xarxa han fet diverses propostes als pressupostos participatius. 

Gerard Verdés explica que en ser part d’un projecte seleccionat ja són membres de la comissió 

de seguiment, de manera que es podria proposar una altra persona. 

Oscar Esteban de la Fundació Tot raval comenta que es troben en la mateixa situació. 

El Conseller Santi Ibarra proposa fer un correu a la resta de membres de la comissió de 

seguiment per veure si hi ha alguna persona interessada entre les que no estan presents.  

Maite Roca d’AIPCC, es proposa com a candidata si no hi ha ningú més que es presenti. Es 

mostra d’acord en enviar prèviament aquest correu a la resta de membres de la comissió. 

2. Ordre del dia del proper Consell de barri. 

El conseller Santi Ibarra presenta la proposta de l’equip de Govern per a l’ordre del dia del 
proper Consell de barri del Raval que tindrà lloc el dia 17 de febrer de 2022, queda pendent 
decidir si es farà presencial o en format virtual segons evolució de la COVID. 
 
La proposta consisteix en fer el retorn de la nova contracta de neteja amb les aportacions 
recollides en l’anterior Consell de barri i la proposta tècnica de l’empresa. Calcula que aquesta 
devolutiva tindrà una durada d’uns 90 minuts i per tant no es pot incloure un punt deliberatiu 
amb un altre tema. 
 
Proposa tractar altres temes d’interès en el torn de preguntes.  
 
Per tant, el proper Consell de barri tindria el següent ordre del dia: 

- Punt informatiu. 
- Punt monogràfic: Nova contracta de neteja (2ona part) 
- Precs i preguntes. 

 
3. Torn obert de paraules. 

S’obre el torn de paraules per recollir les aportacions de les persones assistents: 

Oscar Esteban, demana que es faci retorn de la Xarxa de comunicació comunitària del Raval. 

Angel Cordero proposa tractar el tema del solar Drassanes. 



Es recullen les dificultats que s’han produït en l’ús d’aquesta nova plataforma. 

Acords 

 

Tractar com a punt monogràfic del Consell de Barri la nova contracta de neteja. 

Incloure en el punt informatiu l’explicació de la situació actual de la xarxa de comunicació 
comunitària i del solar Drassanes. 

Treballar el tema de la participació a la Comissió de seguiment. 

Es clou la Comissió de Seguiment a les 19.30h 

 

 

Les tècniques de barri. 


