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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 
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2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

3

OBJECTIUS I FUNCIONS 

• Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.

• Estar informats 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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2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment
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CALENDARI

ConstitucióMarç 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.
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes

6



Primers pressupostos participatius de Barcelona

4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes

7



Primers pressupostos participatius de Barcelona

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 Nou barris 

Import del projecte

Reforestem Collserola 50.000 € 

Creem un parc inclusiu a Can Dragó 578,000€
Instal·lem bancs adaptats per la gent gran 50.000 € 
Obrim un carril bici al Passeig de Fabra i Puig 650.000 € 

Fem un parc agrari urbà de Can Valent 700.000 € 

Obrim aules informàtiques a Trinitat Nova 50.000 € 

Millorem les voreres de l’Avd Rio de Janeiro (entre Vèlia i citat de Mallorca) 270.000 € 

Salvem Can Valent 1.175.000 € 

Iniciem el procés per adequar la terrassa de la cosa nostra en un espai jove 50.000€
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5. Estat dels projectes

Títol Reforestem Collserola

Import 50.00

Previsió execució
2022 – Finalitzada execució
 

Previsió finalització 2022 finalitzada execució 

Òrgan executor Consorci de Collserola

Estat actual

Actuació finalitzada:
Restauració paisatgística del Torrent de Canyelles
- retirada de canya
- retirada de deixalles
- retirada d’estructures en runa
- Revegetació de l’àmbit
- arranjament de la font vella de canyelles
- arranjament de l'antiga mina de Canyelles
- arranjament de camins
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5. Estat dels projectes

Títol Creem un parc inclusiu a Can Dragó

Concreció projecte

Millorar l’espai esportiu i lúdic limitat pels carrers AV Meridiana, Av Rio de Janeiro i 

camp de futbol.
•Estudi de l’entorn
•Pista de jocs esportius
•Jocs infantils grans
•Aparells d’esport per a gent gran
•Zona de running amb aparells de calistènia
•Adequació de les instal•lacions per a les persones amb discapacitat i mobilitat 
reduïda

Import 578.000€

Previsió execució

 Contractació del projecte:                     Març - Abril 2022
 Redacció de l’Avantprojecte:                 Maig - Juny 2022
 Redacció del Projecte Executiu:            Juliol – Octubre 2022
 Tramitació tècnica del PE:                      Novembre- Desembre 2022
 Aprovació inicial del projecte:               Gener 2023
 Licitació de les obres:                             Febrer 2023 – Juny 2023 
Pendent confirmar calendari

Previsió finalització Execució de les obres: Juliol 2023-Octubre

Estat actual
S’ha fet una primera reunió amb els promotors però no 
es va poder concretar l’actuació.
Pendent resposta de Dte sobre àrea de Gossos
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5. Estat dels projectes

Títol Instal.lem bancs adaptats per a gent gran

Import 50.000€
Previsió execució 2022 executada 

Previsió finalització 2022 finalitzada execució 

Òrgan executor Districte de Nou barris

Estat actual

El projecte inicial demanava el canvi dels bancs de la via 
Júlia per bancs adaptats.
En el moment de l’execució els bancs de la Via Júlia feia 
poc que s’havien canviat ies va escollir la zona de can 
dragó per fer el canvi.
S’han renovat 45 bancs. El model instal·lat aergonòmic.
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5. Estat dels projectes

Títol Obrim un carril bici al carrer Fabra i Puig

Concreció projecte

Creació d’un carril bici unidireccional entre Avd Meridiana i pl 
Virrei Amat pels carrers de Fabra i Puig (en sentit Llobregat) i 
escòcia (sentit
Besos)

Import 650.00€

Previsió execució

Equip redactor contractat.
Redacció del projecte       març 2022-Juny 2022
Possible inici d’obres         desembre 2022
Pendent de confirmar calendari

Previsió finalització 2022 finalitzada execució 

Òrgan executor BIMSA

Estat actual

Queda pendent convocar les reunions amb els promotors i 
l’equip redactor durant la redacció del projecte.
Queda pendent fixar la data de sessió informativa al 
comerciants de la zona (data probable mes de maig)
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5. Estat dels projectes

Títol Fem un parc agrari urbà de Can valent

Import 700.000€

Concreció projecte

Avant projecte de la totalitat de l’àmbit + projecte executiu de la part 
corresponent al 20% de la pastilla.
·Horts urbans, comunitari i parcel·les individuals
·Bosc comestible i hort terapèutic
·Zona àgora
·Esplanada verda per activitats lúdiques

Previsió execució

  Contractació del projecte:                    Març - Abril 2022
 Redacció de l’Avantprojecte:                 Maig -Juny 2022
 Redacció del Projecte Executiu:            Juliol – Octubre 2022
 Tramitació tècnica del P E:                    Novembre 2022 – Desembre2022
Aprovació inicial del projecte:                Gener 2023
Licitació de les obres:                               Febrer 2022 – Juny 2023 

Previsió finalització Execució de les obres:                               Juny 2023 – Juliol 2023

Òrgan executor BIMSA

Estat actual

Consell de barri de Porta es presenta la proposta final del procés. 
Un cop contractat l’equip redactor és convocaran reunions conjuntes 
amb els promotors.
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5. Estat dels projectes

Títol Obrim aules informàtiques a Trinitat Nova

Import 50.000€

Previsió execució
Novembre 2021- març 2022 concreció del llistat de 
material
Març 2022 – setembre2022 execució de la compra

Previsió finalització Setembre del 2022

Òrgan executor Districte de Nou Barris

Estat actual

Es va fer una primera reunió amb els promotors que 
van aportar la llista de material a comprar per adequar 
les aules informàtiques.
DSPi T i el departament d'administració estan treballant 
en la viabilitat de la comprar de tot el material i han 
seguit en contacte amb els promotors per anar 
concretant.
Queda pendent el tema del  manteniment del material, 
fora de l’àmbit dels pressupostos  participatius
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5. Estat dels projectes

Títol
Millorem les voreres de l’Avd Rio de Janeiro (entre Velia i 
Ciutat de Mallorca)

Concreció Projecte
Treure els cordons d’aparcament, ampliar la vorera, crear 
plataformes sobre l’escala actual.

Import 270.000

Previsió execució

Contractació del projecte:                         Març 2022
Redacció de l’Avantprojecte:                     Abril-Març 2022
Redacció del Projecte Executiu:                Juny- Agost 2022
Tramitació tècnica del PE:                          Octubre 2022- Novembre 2022
Aprovació inicial del projecte:                   Desembre 2022
Licitació de les obres:                                  Gener 2023 – Maig 2023
Execució de les obres:                                 Juny 2023 – Juliol 2023

Previsió finalització Execució de les obres:                                 Juny 2023 – Juliol 2023

Òrgan executor BIMSA

Estat actual
A l’espera de la contractació de l’equip redactor per fer 
calendari de reunions amb promotors
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5. Estat dels projectes

Títol Salvem Can Valent

Concreció del Projecte
Consolidació i sanejament de la masia de Can Valent.
Inclou desmuntar coberta i rellotge de sol I restaurar-lo

Import 1.175.000€
Previsió execució  inici d’obres      marc 2022

Previsió finalització Setembre 2022

Òrgan executor Dte de Nou barris i BIMSA

Estat actual

Es va fer una reunió inicial amb els promotors que 
tenen accés als dibuixos del projecte.
Previst en aquest mesos d’obres calendari de visites
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5. Estat dels projectes

Títol
Iniciem el procés per adequar la terrassa de la cosa 
nostra en un espai jove

Concreció del Projecte

Redacció d’un Pla especial per concedir un increment 
d’edificabilitat a l’equipament. Es planteja la redacció 
de l’avant projecte i el
planejament derivat.

Import 50.000€
Previsió execució  inici d’obres

Previsió finalització Setembre 2022

Òrgan executor Dte de Nou barris 

Estat actual

Es va fer una reunió inicial amb els promotors.
Es va demanar als promotors que facin arribar 
funcionalitats futures de l’espai.
Resta fer calendari de reunions amb promotors i 
redactors.



20

Gràcies per la vostra participació


