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ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONSELL DE BARRI DE L'ESQUERRA DE 
L'EIXAMPLE 
Data: Dilluns  20 de setembre del 2021 
Hora: 18:30 
Lloc: Centre cívic Urgell ( Urgell 145) en modalitat mixta 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri 
2.  Pressupostos participatius  
3. Definició de l’ordre del dia del proper Consell de Barri . 
4. Torn obert de paraules 

 
 

Assistents: 
 
Joan Vey 
Alfons Sort 

President de l'AVV Esquerra 
AVV Esquerra Eixample  

Pere Monés 
Joan Marc Montserrat 

Veí inscrit a la Plataforma DECIDIM 
Coordinador Camí Amic 

 
 
 
Alícia Puig 
Toni Colomina 
Albert Cerrillo 
 
 
Fidel Gonzalez 
Tere Gómez 
 

 
 
 
Consellera de l’Esquerra de l’Eixample. 
Conseller del Grup Municipal ERC. 
Conseller del Grup Municipal  
 
 
Tècnic de Democràcia Activa 
Coordinació Territorial i convivència 

  
  
Imma Aguilar  Tècnica de barri – Esquerra. Secretaria del consell de 

barri 
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DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 
 
1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri 
 

• El darrer Consell de Barri es va acordar que en el proper Consell es duria a terme 
el debat : Estat patrimonial i de memòria del barri amb diferents actors  que 
aportessin elements al Debat. 

• La Consellera de l'Esquerra, la Sra. Alicia Puig ha contactat  amb la historiadora 
Mercè Tatjer. La dinàmica de la sessió serà que la Sra. Tatjer  farà  una 
introducció  de la història del barri i posteriorment es faran grups de treball amb 
mapes on s'anirà recollint la informació.  

 
 
 
2- Pressupostos Participatius 
 
La Consellera de l'Esquerra, Sra. Alicia Puig explica que els pressupostos participatius  
estan en la fase d'execució. Hi ha 2 nivells de treball: 
 

a) Per cada projecte: es formarà una comissió de seguiment  de cada projecte 
depenent del volum d'intervenció 

b) Districte: Es crearà una comissió de seguiment dels pressupostos i es farà el 
seguiment dels 8 projectes .Aquesta comissió  que es crearà al mes de Desembre 
estarà constituïda per: 
 Un representant tècnic 
 Un representant de cada projecte 
 Un representant de cada comissió de seguiment de cada Consell de Barri 

 
S'acorda que el representant de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de 
l'Esquerra serà El Joan Marc Montserrat, coordinador del Camí Amic. 
 
3. Definició de l’ordre del dia del proper Consell de Barri  
 
L'ordre del dia del  Consell de barri serà: 
 
1- Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri .Actualització de 
temes importants per al barri:  

• Obres 
• Superilla 
• Pressupostos participatius 
• Informe patrimonial sobre la parròquia de Sant Isidor. 

2- Monogràfic:  
• Debat sobre l'estat patrimonial i de memòria del barri. 

 



 

    
 
 
 
 

 
 

3 
 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de l’Eixample 
València, 307,  3r 1a 
08009 Barcelona 
www.bcn.cat/eixample 

 
4- Torn obert de paraules 
 
Alicia Puig:  

• Comencen els projectes executius de les superilles, i el procés d'informació 
ciutadana a través de sessions i els carretons informatius a diferents punts del 
barri. 

• La Festa Major del barri serà del 2 al 10 d'octubre . 
• S'inicia el projecte del bici bus  a l'Esquerra: des de l'escola Ferran Sunyer , 

passant per l'escola Joan Miró  fins les escoles Entença i Xirinacs, pel mig de la 
calçada del Carrer Entença. 

• Es posaran dos radars al Carrer Entença ( un a l'escola Xirinacs i probablement 
l'altre a l'escola Joan Miró). En total es posaran 50 radars a tota la ciutat, 20 dels 
quals seran en entorns escolars de vies bàsiques. 
 

Luca: 
• Demana racionalitzar els horaris de les reunions de pressupostos participatius per 

a les entitats. 
• Demana quin compromís corporatiu hi ha per tal d'incorporar la piràmide inversa 

de la mobilitat. Hi falta la component educativa i la component dissuassoria ( 
sancions) . La consellera respon que el compromís és total.  

• Superilles: Sobre els eixos actuals no hi ha molt a comentar , no hi tenen res en 
contra  però no creuen que ajudi al tema de la mobilitat. Pel que fa als eixos futurs 
demana quina informació hi ha. La consellera respon que s'anunciaran en breu i 
que arribaran a 5 barris del Districte. 

 
La data del proper Consell de Barri serà el dia 14 de desembre a les 18:30 al Centre 
Cívic Urgell (Sala d’Actes). 
 
 
 
Sense cap altra qüestió es dona per finalitzada la reunió. 
 

 
 
 

Barcelona a 20 de setembre del 2021  


