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ORDRE DEL DIA
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1. Benvinguda

2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment

3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment

4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes

5. Estat dels projectes
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OBJECTIUS I FUNCIONS 

• Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.

• Estar informats sobre els l’estat i contingut dels projectes. 

• Detectar actuacions incompatibles

• Fer seguiment del desenvolupament de les obres

• Estar informats sobre la planificació de les inauguracions
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2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment
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CALENDARI

ConstitucióFebrer 
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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3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment
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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.



Primers pressupostos participatius de Barcelona
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes
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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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5. Estat dels projectes
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Projectes Import

Iniciem carril bici per Travessera de les Corts 345.000 €

Pacifiquem l’entorn de Vallespir amb Travessera! 120.000 €

Fem créixer el verd a Les Corts 472.500 €

Ampliem recursos per a entitats juvenils 52.000 €

Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància 260.000 €

Instal·lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de Les Corts 70.000 €

Millorem el parc de la Colònia Castells 150.000 €

Renovem la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras 500.000 €
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5. Estat dels projectes
Títol Iniciem carril bici per Travessera de les Corts

Import 345.000 €

Previsió execució

2022 – Equip redactor contractat per fer projecte 
executiu. Avantprojecte febrer 2022
Redacció del projecte: març 22-setembre 22
Execució de les obres: gener -abril 23

Previsió finalització

Òrgan executor BIMSA

Òrgans municipals 
implicats

Mobilitat

Previsió participació

Estat actual

• L’àmbit de l’actuació.  (GV Carles III fins a Numancia) 
Ho redactarem tot en 2 àmbits, doncs amb la dotació 
de pressupostos participatius es pot fer la primera part.
Fase 1 execució GV Carles III fins a Joan Güell
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5. Estat dels projectes

Títol Pacifiquem l’entorn de Vallespir amb Travessera!

Import 120.000 €

Previsió execució

Projecte executiu auditat i aprovat: Abril 22-set 22
Aprovació administrativa: desembre 22
Licitació de les obres: setembre 22-gener 23
Execució de les obres: febrer 23-maig 23

Previsió finalització

Òrgan executor BIMSA- Entorn escolars

Previsió participació Comunitat educativa i veïns

Estat actual

2022 – Redacció Avantprojecte: gener 22-abril 22
Març, reunió amb promotors i equip redactor per 
avantprojecte.
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5. Estat dels projectes

Títol Fem crèixer el verd a Les Corts

Import 472.500 €

Previsió execució

Mitgera verda Jardins Josep Goday:
Contacte amb comunitat de propietaris per a la signatura de l'acord 
d'intervenció. 
Previsió és tenir l'acord firmat i el projecte tancat a finals de març.
Mur Pedralbes: Vegetalització de la part del mur de l'edifici mes 
propera a Diagonal: mitjans de març esperem tenir una idea de 

projecte consensuada amb Generalitat, Patrimoni i Districte.

Òrgan executor IMPU amb Agencia Energia

Òrgans municipals 
implicats

Generalitat

Previsió participació Promotors projecte Abril

Estat actual

Mitgera verda Jardins Josep Goday:
Ens trobem en fase de redacció de projecte executiu 
juntament amb l'Agencia de l'Energia. 
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5. Estat dels projectes

Títol Ampliem recursos per a entitats juvenils

Import 52.000 €

Previsió execució
Compra de material (taules, cadires, lones i carpes)
Estem treballant per trobar la millor formula de 
gestionar la compra de material.

Òrgan executor DISTRICTE i enllumenat

Estat actual

Enllumenat: Nou armari llum a Gandesa. Pendent 
plànol.                                                                                           
•Instal·lació  març 2022                                                           
•Embrancament d'Endesa setembre 2022                             
•Gestió CUPS, DR (Declaració Responsable), projecte 
legalització i acusament de rebuda setembre’22                                                                                                                                          
Adequacions :                                                                                
•plaça Can Rosés: 8 d'abril                                                
•plaça Concòrdia :  1 de març 
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5. Estat dels projectes

Títol
Recuperem per als vianants 
Europa-Anglesola-Numància

Import 260.000 €

Previsió execució

2021 – Recull criteris bàsics dels promotors
2022 – Adjudicat redactor projecte
             Abril avantprojecte
             Juny-novembre projecte executiu

Previsió finalització 2023 1a fase

Òrgan executor BIMSA

Òrgans municipals 
implicats

Districte-Mobilitat. 

Previsió participació

Estat actual

Ampliació de pressupost per part del Districte en 
200.000 euros
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5. Estat dels projectes

Títol
Instal•lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de 
Les Corts

Import 70.000 €

Previsió execució

2022   • Gen-feb: redacció avantprojecte
            • Feb-abril: redacció executiu
            • maig-set: licitació obres
            • octubre-nov :obres

Previsió finalització

Òrgan executor DISTRICTE

Previsió participació

Estat actual
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5. Estat dels projectes

Títol Millorem el parc de la Colònia Castells

Import 150.000 €

Previsió execució

2021-Definició dels usos (Pla Funcional) de les 11 
casetes  de memòria històrica
 2022-Estudis Previs (IMU)
S’està redactant l’avantprojecte, que servirà de base per 
fer el planejament a partir del qual les casetes que 
s’hagin de mantenir i rehabilitar estiguin reconegudes 
urbanísticament. Un cop aprovat el planejament es 
podrà redactar el projecte executiu i licitar les obres.

Previsió finalització

Òrgan executor IMU

Òrgans municipals 
implicats

Historia, planejament
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5. Estat dels projectes

Títol Renovem la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

Import 500.000 €

Previsió execució

Redacció executiu: febrer 22- novembre22
Aprovació administrativa: desembre 22-març 23
licitació: desembre-maig23
Inici obres: abril 23

Previsió finalització

Òrgan executor BIMSA

Òrgans municipals 
implicats

Biblioteques

Previsió participació

Estat actual

El 9.2.22 es va realitzar una visita a les instalꞏlacions
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Gràcies per la vostra participació


