
Constitució Comissió de seguiment Pressupostos participatius Districte
Sarrià Sant Gervasi

Data: 16/02/2022
Lloc:  Híbrid, Sala de Plens Seu Districte i enllaç virtual (Tema Covid)

Assistents com a promotors de projectes i Cds Consells de Barri: Virginia Figueras, Santi
Maruny, Marc Pujol, Leo Bejarano; Mercè Olaria, Joan Gibernau, Joan Baucells.

Districte: Blas Navalon, Cristina Cardona, Maite Català, Jordi Fargas, Andreu Pina i Anna
Piera.
Regidoria Participació: Julia Trias
DA:Eva Albaladejo
Bimsa: Maite Gamez.

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 Conseller Tècnic Blas Navalón, presentació de Julia Trias per part de la

Regidoria de Participació i també de la Consellera Cristina Cardona del Districte.

Emmarcar que els pressupostos participatius ha sigut la primera vegada que es fan a Barcelona i

es un projecte de Ciutat que compte amb 73 projectes, que han estat impulsats per la ciutadania

que han fet una gran feina i que han arribat fins aquí gracies ha haver sortit com a projectes mes

votats el passat mes de juny. Ara ens trobem en la fase de seguiment i execució i tenim el

compromís de realitzar aquest projectes dins del mandat fins el 2023, sempre que sigui possible

per terminis.

Per tant, en aquesta reunió es fa acte de constitució de la comissió de seguiment dels projectes

dels pressupostos participatius del Districte Sarrià Sant Gervasi.

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 seguiment del desenvolupament de les obres



Informem del possible calendari, en fer 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 del 6 projectes, la majoria son de BIMSA,
excepte el c/Romaninar que es gestiona entre Districte i IMU. 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 alguns casos es presentarà avantprojecte als promotors per tal de validar criteris.

Passem al torn de preguntes:

Leo Bejarano del projecte  Cultivem l’hort comunitari de Sarrià  de Dalt, Fa agraïment a la iniciativa
de constituir aquesta comissió de seguiment, agraeix la informació general però demana que es
pugui treballar en tots els casos en la creació o elaboració col·lectiva alhora de fer la definició del
projecte, fins i tot tenir en compte als promotors quan es facin visites amb equip redactor o altres
situacions.

Virginia Figueras del projecte Carril bici Via Augusta (Ganduxer-Pl. Borràs), demana tenir un contacte

directe per poder parlar de les propostes o suggeriments que han donat els promotors i oder

comentar el projecte abans que estigui acabat.

En aquest cas es comenta que els criteris s’han passat a l’equip de treball de BIMSA i que quan

tinguin una maqueta donaran resposta en una propera reunió. Tot i això, prenem nota i ho

comentarem amb BIMSA i Districte.

Joan Guibernau de la com.seguiment del barri Sant Gervasi Bonanova, demana tenir mes contacte o

informació amb el seguiment dels projectes ja que com a coneixedors del barri poden ajudar i ser

actius amb aquesta feina i poder informar dins del Consell de barri.

Marc Pujol i Santi Maruny del projectes Superilla Farro i Voreres carrer Balmes, es sumen als

comentaris dels seus companys promotors.

Acabem la sessió de constitució amb la intervenció de la gerent del Districte Maite Català, recordant

que es un projecte important, la primera vegada que es fa a Barcelona, amb una gran participació  i

havent aconseguit 6 projectes pel Districte amb un import de 2.200.000 euros, a més son projectes

de temàtiques variades i repartides en els diferents barris.

Darrera paraula pe la consellera de participació Cristina Cardona, agraint la feina de tothom i a

disposició de tots els promotors per seguir amb el seguiment i execució dels projectes.

Acords Presos

Donar informació a BIMSA de la petició que fan els promotors


