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ORDRE DEL DIA 
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1. Benvinguda 

2. Objectius, funcions i calendari 

3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment 

4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes 

5. Estat dels projectes i properes reunions 
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OBJECTIUS I FUNCIONS  

• Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes. 

• Estar informats sobre l’estat i el contingut dels projectes que no tenen 

promotores.  

• Detectar actuacions incompatibles. 

• Fer seguiment del desenvolupament de les obres. 

• Estar informats sobre la planificació de les inauguracions. 
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CALENDARI 

Constitució 
Març 
2022 

Reunió de 
seguiment 

Juny  
2022 

Reunió de 
seguiment 

Desembre 
2022 

Reunió de 
seguiment 

Juny  
2023 

Reunió de 
seguiment 

Desembre 
2023 
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MEMBRES DE LA COMISSIÓ:  

• Promotores de cada projecte seleccionat. 

• Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb 

projectes seleccionats. 

• Equip de govern del Districte. 

• Equip tècnic de Districte. 

• Referent de Democràcia Activa al Districte. 
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% d’execució Títol Descripció / Contingut 

5% - 10% Trobada amb els i les promotores Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats. 

10 - 20 % Redacció inicial 
Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d’arquitectura, contractació i redacció 
de l’avantprojecte. 

20 % - 30 %  
Informació, participació, consens del projecte amb el 
veïnat 

Si s’escau 

30 % - 35 % Redacció inicial finalitzada Redacció del projecte executiu. 

35% - 50% Tramitació administrativa de les obres 
Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el 
Comitè d’Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona. 

50% - 80% Desenvolupament de les obres (iniciat) 
Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l’execució del 
projecte. 

80% - 99% Desenvolupament de les obres (avançat) En obres 

100% Finalitzat Aquest projecte d’inversió ja ha finalitzat 

 

 

ESTATS D’EXECUCIÓ:  
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 Projecte Import del projecte 

Enjardinem el Raval 180.000 € 

Posem en valor la muralla romana   65.000 € 

Adaptem la plaça dels Àngels per als infants 150.000 € 

Creem més àrees de joc infantil al Raval 600.000 € 

Convertim l’associació veïnal en un punt de servei informàtic accessible   50.000 € 

Pacifiquem l’entorn de l’Escola Collaso i Gil 130.000 € 

Reduïm les barreres arquitectòniques al Raval 785.000 € 

Creem un carril bici al passeig Joan de Borbó 920.000 € 

Instal·lem una boia per mesurar l’acidificació del Mediterrani 200.000 € 
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5. Estat dels projectes 

Títol Enjardinem el Raval 

Import 180.000 € 

Previsió execució 
2022 – Redacció del projecte 
2023 – Execució de les obres 

Previsió finalització Juny 2023 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte 

Previsió participació No 

Estat actual 

S’està acabant de delimitar les zones exactes 
d’intervenció, que estaran situades a la plaça Terenci 
Moix i rodalies. 
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5. Estat dels projectes 

Títol Posem en valor la muralla romana 

Import 65.000 € 

Previsió execució 2022 – Signatura conveni i realització de les obres 

Previsió finalització Pendent 

Òrgan executor ICUB 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte 

Previsió participació No 

Estat actual 

La cessió que tenia la Generalitat del local ha expirat. 
Actualment s’està en converses amb l’arquebisbat, 
propietari del local, per a que es pugui signar un 
conveni on es garanteixi que es pugui visitar la muralla 
reformada. Gerència del districte ho està tractant amb 
l’Arquebisbat. 
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5. Estat dels projectes 

Títol Adaptem la plaça dels Àngels per als infants 

Import 150.000 € 

Previsió execució Pendent 

Previsió finalització Pendent 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte, Pla de Barris 

Previsió participació Procés participatiu Pla de Barris 

Estat actual 

S’està treballant tècnicament per a poder 
compatibilitzar les obres d’ampliació del MACBA amb la 
intervenció sortida de pressupostos participatius i  
Pla de Barris. 
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5. Estat dels projectes 

Títol Creem més àrees de joc infantil al Raval 

Import 600.000 € 

Previsió execució 
2022 – Redacció de l’avantprojecte i del projecte 
executiu. 
2023 – Licitació i execució de les obres. 

Previsió finalització Desembre 2023 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte 

Previsió participació Trobada per a Vicenç Martorell i per a Caramelles 

Estat actual 

S’està redactant l’avantprojecte. S’està treballant en 4 
espais: 
- Plaça Caramelles 
- Plaça Vicenç Martorell  
- Placeta Martina Castells 
- Carrer Ramón Berenguer el Vell 
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5. Estat dels projectes 

Títol 
Convertim l’associació veïnal en un punt de servei 
informàtic accessible 

Import 50.000 € 

Previsió execució 2022 – Licitació i execució de les obres. 

Previsió finalització Maig 2022 

Òrgan executor Districte 

Òrgans municipals 
implicats 

- 

Previsió participació No 

Estat actual 

Material informàtic comprat. S’estan licitant les obres. 
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5. Estat dels projectes 

Títol Pacifiquem l’entorn de l’Escola Collaso i Gil 

Import 130.000 € 

Previsió execució 
2022 – Redacció projecte, licitació i inici d’obres 
2023 – Finalització de les obres. 

Previsió finalització Març 2023 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte, Mobilitat, Neteja 

Previsió participació 2 trobades amb l’escola, AFA i promotors del projecte 

Estat actual S’està començant a redactar el projecte executiu. 
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5. Estat dels projectes 

Títol Reduïm les barreres arquitectòniques al Raval 

Import 785.000 € 

Previsió execució 
2022 – Redacció projecte executiu i licitació d’obres 
2023 – Inici i finalització de les obres 

Previsió finalització Octubre 2023 

Òrgan executor BIMSA i Districte 

Òrgans municipals 
implicats 

- 

Previsió participació 
Sessió de contrast amb el veïnat del carrer Sant Antoni 
Abat i voltants. 

Estat actual 

S’està calculant l’import econòmic de la supressió de 
diferents graons. En funció del romanent disponible, es 
delimitarà l’abast de l’actuació de Sant Antoni Abat. 
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5. Estat dels projectes 

Títol Creem un carril bici al passeig Joan de Borbó 

Import 920.000 € 

Previsió execució 
2022 – Redacció del projecte i inici d’obres 
2023 –  Finalització d’obres 

Previsió finalització Maig 2023 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Mobilitat i Districte 

Previsió participació Explicació projecte executiu en un consell de barri 

Estat actual Projecte executiu en redacció. 
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5. Estat dels projectes 

Títol 
Instal·lem una boia per mesurar l’acidificació del 
Mediterrani 

Import 200.000 € 

Previsió execució 
2022 – Signatura conveni, compra sensors, instal·lació i 
posada en funcionament. 

Previsió finalització Setembre 2022 

Òrgan executor Districte 

Òrgans municipals 
implicats 

Barcelona Cicle de l’Aigua SA 

Previsió participació No 

Estat actual 

S’està redactant el conveni entre l’Ajuntament i 
l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) on es 
determinaran, entre d’altres,  drets i obligacions pel 
que fa a la dotació econòmica, posada en 
funcionament , manteniment de la instal·lació i traspàs 
de les dades obtingudes. 
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Gràcies per la vostra participació 


