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1. Projectes seleccionat al districte de l’Eixample 

Projecte
Import del 

projecte
Barri

Ampliem la Xarxa d’Eixos Verds a l’Esquerra de l’Eixample 875.000 €
L’ Esquerra de 

l'Eixample

Fem dels ecoxamfrans del c. Aragó uns espais de trobada 300.000 € Eixample

Fem els parcs més accessibles per a tots els infants 200.000 € La Sagrada Família

Prou autopistes a l’Esquerra de l’Eixample 380.000 €
L’ Esquerra de 

l'Eixample

Obrim carrils bici a plaça de Catalunya 600.000 €
La Dreta de 

l'Eixample

Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi 250.000 €
L’ Esquerra de 

l'Eixample

Fem espais més verds i jugables al voltant de les escoles Els 

Llorers i L’Arbret de l’Eixample
120.000 €

L’ Esquerra de 

l'Eixample

Pacifiquem els entorns escolars del carrer d’Entença 270.000 €
L’ Esquerra de 

l'Eixample

La ciutadania, mitjançant la votació celebrada el mes de juny de 2021, va escollir 8

projectes per executar al districte de l’Eixample en el període 2021-2024.
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2. Planificació execució dels projectes

2021 – 2024

Execució dels projectes de Pressupostos participatius

Novembre – gener 2022

Constitució de la Comissió de Seguiment dels projectes de Pressupostos del districte

Octubre 2021

Primeres reunions amb els promotors/es dels projectes per a l’execució dels projectes

Juliol – setembre 2021

Reunions internes per preparar, coordinar i planificar l’execució dels projectes
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3. La participació en l’execució dels projectes

La participació és un element troncal de tot el procés de Pressupostos participatius,

també en l’execució i el seguiment dels projectes.

Amb la periodicitat que cada projecte requereixi es faran reunions periòdiques de treball i

seguiment de l’execució dels projectes amb les persones i entitats promotores.

Comissió de Seguiment dels projectes de l’Eixample

A nivell de districte es crearà una Comissió de seguiment dels projectes, que es reunirà 

semestralment i que tindrà com a funció la d’informar, fer el seguiment i rendir comptes 

de l’execució dels  projectes del districte.

La composició és la següent:

• 1 Persona promotora de cada projecte seleccionat al Districte

• 1 Persona designada per la CdS del Consell de barri amb projectes seleccionats.

• 1 Persona de l’equip de govern del Districte 

• 1 Persona de l’equip tècnic de Districte

• 1 Referent de Democràcia Activa
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4. Seguiment de l’estat d’execució dels projectes al                                      

Decidim.barcelona

Per facilitar la transparència i la rendició de comptes de l’execució dels projectes, 

trimestralment s’actualitzarà l’estat d’execució de tal manera que la ciutadania 

pugui disposar de la informació del desenvolupament dels projectes de forma 

periòdica.

Al Decidim.barcelona es mostrarà aquesta informació:

» Estat d’execució dels projectes.

» Progrés: % d’execució, sobre el total, en el que estigui el desenvolupament 

projecte.

» Actuacions o informació destacada: informació rellevant per a un adequat 

seguiment del projecte.



Gràcies per la vostra participació!

www.bcn.cat


