
Pressupostos participatius  
2020-2023 



Primers pressupostos participatius de Barcelona 

ORDRE DEL DIA 

2 

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/des sobre els l’estat i 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 
Febrer 
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 

Renovem el poliesportiu de Coves d’en Cimany per a ús 
del barri i del centre 

100.000 € 

Millorem el pati de l’Escola de les Aigües 185.000 € 

El Casal Font d’en Fargues pel Clima 100.000 € 

Renovem l’enllumenat del carrer Sorolla   52.000 € 

Carril bici a la ronda del Guinardó 650.000 € 

Rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del 
Guinardó 

1.600.000 € 

Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó 300.000 € 
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5. Estat dels projectes 

Títol 
Renovem el poliesportiu de Coves d’en Cimany per a ús 
del barri i del centre 

Import 100.000 € 

Previsió execució 
2021 novembre - Contractació equip redactor 
2022 febrer – Avantprojecte 
          juny – inici obres           

Previsió finalització 2022 setembre – finalització obres  

Òrgan executor Consorci d’Educació de Barcelona 

Òrgans municipals 
implicats 

Consorci d’Educació de Barcelona 

Previsió participació Comissió de Seguiment del projecte 

Estat actual 

Presentació de l’avantprojecte als/les promotors/es 
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Títol Millorem el pati de l’Escola de les Aigües 

Import 185.000 € 

Previsió execució 
2021 novembre – Contractació de l’equip redactor 
          desembre – Presentació avantprojecte 
2022  Juny – Inici d’obres 

Previsió finalització 2022 setembre 

Òrgan executor Consorci d’Educació 

Òrgans municipals 
implicats 

Consorci d’Educació 

Previsió participació Comissió Seguiment del projecte 

Estat actual 

Pendent inici obres 
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Títol El Casal Font d’en Fargues pel Clima 

Import 100.000 € 

Previsió execució 
2021 – 3 reunions de la Comissió de Seguiment 
2022 – Pendent concretar intervencions 

Previsió finalització 2022 desembre 

Òrgan executor Serveis Tècnics Districte Horta 

Òrgans municipals 
implicats 

Serveis Tècnics Districte Horta, Agència de l’Energia de 
Barcelona 

Previsió participació Comissió de Seguiment del projecte 

Estat actual 

Es demanarà a l’empresa SIEMENS un pressupost per revisar i 
millorar el sistema de control i per l’actualització del programa de 
domòtica de l’edifici. 
Des dels Serveis Tècnics del  Districte es preparà una proposta de 
projecte tècnic per a la millora de l’entrada (doble cancel·la).  
Des dels Serveis Tècnics del Districte es farà una proposta de 
millores dels sistemes passius (sensors moviments, substitució de la 
il·luminació halògena,...) amb la col·laboració del Casal. 
Des de l’AEB es recull la necessitat de tirar endavant amb el projecte 
de fotovoltaica que tenen previst a la teulada de l’edifici. 
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Títol Renovem l’enllumenat del carrer Sorolla 

Import 52.000 € 

Previsió execució 
2021 desembre – Reunió Comissió Seguiment 
2022  Febrer – Resultats estudi lumínic 

Previsió finalització 2022 desembre 

Òrgan executor Departament Enllumenat 

Òrgans municipals 
implicats 

Serveis Tècnics Districte Horta, Departament 
Enllumenat 

Previsió participació Comissió Seguiment del projecte 

Estat actual 

Enllumenat havia realitzat un estudi lumínic del carrer i està 
per sobre dels nivells reglamentaris. Tot i així, es pot mirar de 
millorar l'eficiència canviant a LED. També s'estudiaran 
reforçar els punts més foscos.  
A part d'això, l'AAVV farà recopilació dels punts foscos de la 
zona, ens els passarà per mail i nosaltres li passarem a 
enllumenat per tal que aquests facin l'estudi lumínic i possible 
proposta de millora. Encara no ha arribat aquest mail.  
Pel pressupost que tenim potser no serà possible encabir-los 
tots. 



Pressupostos participatius 2020-2023 

15 

Títol Carril bici a la ronda del Guinardó 

Import 650.000 € 

Previsió execució 2021  Novembre – Inici obres 

Previsió finalització 2022 abril  

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

BIMSA, Serveis Tècnics municipals 

Previsió participació No 

Estat actual 

Juliol 2021 aprovació inicial del projecte 
Setembre 2021 aprovació definitiva del projecte 
Novembre 2021 inici de l’obra 
Abril 2022 previsió finalització d’obra 
 
La intervenció donarà continuïtat a l’actual carril bici de 
la Ronda Guinardó 
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Títol 
Rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del 
Guinardó 

Import 1.600.000 € 

Previsió execució 
2022 gener – Contractació equip redactor 
2023 juliol – inici d’obres (10 mesos) 

Previsió finalització 2024 maig 

Òrgan executor 
BIMSA / Mònica Vila Arquitectura & Project 
Management SL. 

Òrgans municipals 
implicats 

BIMSA 

Previsió participació Comissió de Seguiment 

Estat actual 

A punt de començar la redacció de l’Avantprojecte. 
S’està convocant la reunió de llançament. 



Pressupostos participatius 2020-2023 

17 

Títol Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó 

Import 300.000 € 

Previsió execució 

2021 novembre – Contractació equip redactor del 
projecte executiu 
2022 febrer – Presentació de la proposta als promotors 
2023 abril – inici obres (6 mesos)  

Previsió finalització 2023 octubre 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Serveis Tècnics Districte Horta, Model Urbà, BCASA i 
BIMSA 

Previsió participació Comissió de Seguiment del projecte 

Estat actual 

Actualment l’Avantprojecte està en redacció.  
El 23.12.21 es va celebrar la Reunió de Llançament de la redacció 
de l’Avantprojecte 
El 18.01.22 es va sol·licitar el Llistat REP de l’actuació al 
Departament d’Inf. de Proj. i Recep. d’Obres.  
El 19.01.22 es va obtenir el Llistat REP (Nivell II) que inclou: 
Projectes Urbans, Parcs i Jardins, BCASA,  
El 25.01.22 es va celebrar la 2a Reunió de Seguiment de la 
Redacció projecte amb l’objectiu de veure la proposta.  
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 Properes reunions  

15 de febrer de 2022 – Millora pati Escola de les Aigües 
Concreció de l’avantprojecte  

14 de març de 2022 – Rehabilitem la part Històrica i Urbana del Parc del 
Guinardó 
Concreció de l’avantprojecte  
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Gràcies per la vostra participació 


