
Constitució Comissió de seguiment Pressupostos participatius Districte
de les Corts

Data: 21/02/2022
Lloc:  Presencial, Sala del Consell Seu Districte

Assistents com a promotors de projectes i Cds Consells de Barri: Albert Raso, Olga
Castanyer, Àngels Sánchez, Carmen Manrique, Angelina Verges, Adela Agelet i Eduard
Català.
S’excusen: Ramon Navarro i Joan Caba
Districte: Regidor Joan Ramon Riera, Irene Morales, Jordi Guillen, Sara Jaurrieta, Albert
Bassas i Iria Garcia
Regidoria Participació: Sandra Salvador
DA:Eva Albaladejo

Ordre del Dia

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

Desenvolupament de la sessió

Benvinguda per part del Regidor Sr. Joan Ramon Riera, presentació de Sandra Salvador per part

de la Regidoria de Participació.

Posar en relleu la importància dels pressupostos participatius com a exemple de democràcia

directa i emmarcar que ha sigut la primera vegada que a Barcelona, els ciutadans poden decidir

sobre una part de les inversions municipals, és un projecte de ciutat que compta amb 76

projectes, que han estat impulsats per la ciutadania i que han arribat fins aquí gracies a haver

sortit com a projectes més votats el passat mes de juny. Ara ens trobem en la fase de seguiment i

execució i tenim el compromís de realitzar aquests projectes dins del mandat, si més no

d’iniciar-los.

Com a projecte innovador, ens estem trobant amb alguns imprevistos, i estem anant més lents

del que ens agradaria. Però és l’oportunitat de fer intervencions als nostres barris de manera més

participada, i la transformació ha de ser més arrelada i benvinguda al territori.

La implicació dels veïns i veïnes també és important ara en aquesta fase d’execució i seguiment.

Per tant, en aquesta reunió es constitueix la comissió de seguiment dels projectes dels

pressupostos participatius del Districte de les Corts.

Realitzem explicació de les funcions que ha de tenir la comissió de seguiment:

• Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.



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

• Detectar actuacions incompatibles

• Fer aportacions per l’organització i difusió de les inauguracions

Informem del calendari de la Comissió amb dues reunions anuals per fer aquest seguiment de

l’execució dels projectes del Districte.

Fem una presentació dels membres que formen part 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.

Donem coneixement de com es podrà fer el seguiment a través del Decidim.Barcelona. Veient

que cada projecte tindrà un indicador marcat amb % que ens dirà en quina fase d’execució està

cada projecte. Aquesta informació serà publicada a finals de febrer. Serà la manera de garantir la

transparència i la traçabilitat de l’execució dels projectes.

Per altra banda, es continuarà fent reunions bilaterals en aquells projectes que calgui.

%
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



Tot seguit, fem un repàs de quina es la situació actual dels 8 projectes, expliquem si estan amb equip
redactor contractat, calendaris i una breu descripció.
Dels 8 projectes hi ha 4 que es treballen des de BIMSA, 2 projectes que es treballen des de Districte,
1 projecte entre Districte i IMU i el darrer que el lidera IMPU.
En aquests moments ja s’han fet totes les reunions amb promotors i ara estem amb les
contractacions de redactors per fer els projectes executius. En presentaran els avantprojectes als
promotors per tal de contrastar els criteris i validar-los.

Passem al torn de preguntes:

Carmen Manrique: Per una banda pregunta on s’ubicaria la pista de Basquet i per altra banda
pregunta com es gestiona l’ocupació de les casetes del parc de Colònia Castells.

En el cas de la pista de basquet, Albert Bassas li explica la ubicació exacta i el Regidor Joan R Riera
posa en valor altres espais de participació com el procés dels adolescents amb instituts on també
han treballat per tenir espais esportius en el barri i treballar conjuntament amb districte.
La gerent Sara Jaurrieta explica que la gestió de les ocupacions de les casetes les porta l’IMU i que
demanaran l’actualització de les gestions fetes. S’havia estat treballant amb Serveis Socials. 
La voluntat és mantenir les casetes i s’haurà de tramitar un planejament al respecte.  

Àngels Sánchez pregunta sobre el projecte de Fem créixer el verd, donat que hi ha alguna variant
com la disponibilitat dels veïns de la finca on està la mitgera verda i la part de Pedralbes.
El regidor Joan R Riera posa en valor que s’està treballant i la voluntat es poder fer el projecte i de
moment aquesta és la situació, si arribés algun entrebanc per suposat que en parlaríem i buscaríem
solucions.

Adela Agelet de la com.seguiment del barri de les Corts, demana saber quin seria el calendari i la

situació del canvi de planejament envers les casetes de la Colònia Castells.

Albert Bassas explica quins son els terminis i condicionants per tramitar un canvi de planejament

urbanístic.

Acabem la sessió de constitució amb la intervenció del Regidor, recordant que es podrà consultar

tota la informació a traves del Decidim.Barcelona a partir del mes de març, i on es podran veure

indicació d’execució i la traçabilitat de cada projecte, i com a garantia de transparència, també

tindrem l’acte de la sessió d’avui.

Acords Presos

Recollir informació de BIMSA, IMU i IMPU per seguir fent seguiment de l’execució dels
projectes i complir amb la voluntat de realitzar els 8 projectes del Districte.


