
Comissió de seguiment de 

Pressupostos participatius 

2020-2023 
Districte de Sant Andreu 

Presentació i acta, 9 de febrer  2022 

 



Pressupostos participatius 2020-2023 

2 

ORDRE DEL DIA  

1. Objectius i calendari 

2. Composició 

3. Decidim.Barcelona: Seguiment de l’execució dels projectes 

4. Estat dels projectes 

5. Acta: preguntes 

Districte de Sant Andreu 



Pressupostos participatius 2020-2023 

3 

1. Objectius i calendari 

OBJECTIUS  

CALENDARI 

• Impuls del desenvolupament dels projectes. 

• Seguiment de l’execució dels projectes. 

Constitució 
Febrer 
2022 

Reunió de 
seguiment 

Juny 2022 
Reunió de 
seguiment 

Desembre 
2022 

Reunió de 
seguiment 

Juny 2023 
Reunió de 
seguiment 

Desembre 
2023 

Districte de Sant Andreu 
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2. Composició 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ:  

• Equip de govern del Districte. 

• Equip tècnic de Districte. 

• Referent de Democràcia Activa al Districte. 

• Promotores de cada projecte seleccionat. 

• Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb 

projectes seleccionats. 

Districte de Sant Andreu 
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3. Decidim.barcelona: Seguiment de l’execució dels projectes 

Districte de Sant Andreu 
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3. Decidim.barcelona: Seguiment de l’execució dels projectes 
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3. Decidim.barcelona: Seguiment de l’execució dels projectes 

% 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:  

Districte de Sant Andreu 



Pressupostos participatius 2020-2023 

8 

3. Decidim.barcelona: Seguiment de l’execució dels projectes 
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4. Estat dels projectes 

 Projecte Import Barri 

1. Millorem el parc de la Pegaso 585.000€ La Sagrera 

2. Construïm el primer parc inclusiu de Barcelona als Jardins de 
Massana 

525.000€ Congrés – Indians 

3. Renovem la vorera de l'av. Meridiana davant del CAP Sant 
Andreu 

175.000€ St Andreu Palomar 

4. Pacifiquem una zona del casc antic de Sant Andreu de 
Palomar 

400.000€ St Andreu Palomar 

5. Fem un pati més inclusiu a l'Escola El Sagrer 193.000€ La Sagrera 

6. Renovem el paviment del passeig de Fabra i Puig 910.000€ St Andreu Palomar 

7. Pacifiquem l’entorn de l’Escola Ramon Llull 85.000€ Congrés – Indians 

8. Reformem la seu de l'entitat T’acompanyem 50.000€ Navas 

9. Instal·lem aplicacions per a la subtitulació simultània 
d’esdeveniments en 16 equipaments del districte 

50.000€ Districte 

Districte de Sant Andreu 
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Projecte 1: “Millorem el parc de la Pegaso” 

 

Import 585.000 €  

Previsió redacció executiu Març - Agost 2022 

Previsió inici obres Gener 2023 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals implicats Districte, Ecologia Urbana, Parcs i Jardins.  

Previsió participació Validació final avantprojecte amb promotors 

Estat actual Redacció de l’avantprojecte (licitat).  
- Millores accessibilitat: definit 
- Muntanyeta: definit 
- Pradera: usos lúdics compartits i joc 

infantil (p.e.tirolina accessible/cautxo), i 
ampliar espai gossos (de l’altra zona del 
parc).  

Districte de Sant Andreu 
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Projecte 2: “Construïm el primer parc inclusiu de  

           Barcelona als Jardins de Massana” 

Import 525.000 €  

Previsió redacció executiu Abril – Octubre 2022 

Previsió inici obres Març 2023 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals implicats Districte, Ecologia Urbana, Parcs i Jardins, 
Institut Infància, IMPD.  

Previsió participació Valoració i validació final avantprojecte amb 
promotores i convidades 

Estat actual Redacció de l’avantprojecte (licitat).  
- Distribució usos: definit 
- Tipologia d’elements: acordat 
- Concrecions finals: en redacció 

Districte de Sant Andreu 
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Projecte 3: “Renovem la vorera de l'av. Meridiana davant 

           del CAP Sant Andreu” 

Import 175.000 €  

Previsió redacció executiu Març – Juny 2022 

Previsió inici obres Desembre 2022 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals implicats Districte, Mobilitat 

Previsió participació No 

Estat actual Redacció de l’avantprojecte (licitat).  
- Incorpora l’ampliació de la vorera.  
- Concretar ubicació: estacionament PMR, 

terrassa en calçada del bar i marquesina 
parada de l’autobús. 

Districte de Sant Andreu 
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Projecte 4: “Pacifiquem una zona del casc antic de Sant      

           Andreu de Palomar” 

Import 400.000 €  

Previsió redacció executiu 2022 – per concretar 

Previsió inici obres 2023 – per concretar 

Òrgan executor Districte 

Òrgans municipals implicats Mobilitat 

Previsió participació Sessions en el marc de l’Estudi del Pla de 
Mobilitat del casc antic. 

Estat actual Redacció de l’Estudi del Pla de Mobilitat 
- Estudi diagnosi – juny 2021 
- Proposta estratègica – desembre 2021 
- Concreció accessos i gestió circulació 
- Concreció DUM  

Altres Les primeres accions acordades en el marc 
de l’Estudi del Pla de Mobilitat s’executaran 
amb aquesta partida. 

Districte de Sant Andreu 
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Projecte 5: “Fem un pati més inclusiu a l'Escola El Sagrer” 

Import 193.000 €  

Previsió redacció executiu Març 2022 

Previsió inici obres Juny 2022 

Òrgan executor CEM 

Òrgans municipals implicats Districte 

Previsió participació No 

Estat actual Redacció de l’avantprojecte (licitat).  
- Pista central i descans: acordat 
- Revisió per incorporar: pati P3, pati P4-

P5, caseta i hort 
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Projecte 6: “Renovem el paviment del psg de Fabra i Puig” 

Import 910.000 €  

Previsió redacció executiu 2021 

Previsió inici obres Febrer 2022 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals implicats Districte 

Previsió participació No 

Estat actual Inici d’obres.  
Previsió de finalització: Juny 2022 

Altres Les obres s’executaran per fases de 2 mesos 
per no perjudicar terrasses restauració. 

Districte de Sant Andreu 
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Projecte 7: “Pacifiquem l’entorn de l’Escola Ramon Llull” 

Import 85.000 €  

Previsió redacció executiu Abril 2022 

Previsió inici obres Novembre 2022 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals implicats Districte, Ecologia Urbana, Mobilitat 

Previsió participació No 

Estat actual Redacció de l’avantprojecte (licitat).  
- Incorpora trasllat contenidors i trànsit rodat.  
- Per concretar ubicació terrasses restauració. 
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Projecte 8: “Reformem la seu de l'entitat T’acompanyem” 

Import 50.000 €  

Previsió redacció executiu 2021 

Previsió inici obres Gener – Juny 2022 

Òrgan executor Districte 

Òrgans municipals implicats - 

Previsió participació No 

Estat actual En tramitació la contractació. 

Districte de Sant Andreu 
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Projecte 9: “Instal·lem aplicacions de subtitulació 

simultània d’esdeveniments en 16 equipaments districte” 

Import 50.000 €  

Previsió redacció executiu Novembre – Desembre 2021 

Previsió inici obres Gener – Juny 2022 

Òrgan executor Districte 

Òrgans municipals implicats IMPD, IMI 

Previsió participació No 

Estat actual Concretat l’encàrrec per cada equipament.  
En tramitació la licitació/contractació prèvia: 
- Equipar streaming a 10 equipaments 
En tramitació la contractació de proveïdor: 
- Complementar equip a 10 equipaments 
- Equipar completament 6 equipaments  

Altres En funció de l’ajust final, es podria incorporar 
un altre equipament. 

Districte de Sant Andreu 
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5. Acta: preguntes 

Projecte 1: “Millorem el parc de la Pegaso” 
- Els promotors expressen la voluntat de poder valorar la proposta d'avantprojecte, es respon que és 

un compromís. Es preveu convocar aquesta reunió de presentació i validació els propers mesos. 
- Des de districte es comprometen a buscar finançament per cobrir el pressupost derivat de 

l’ampliació de l’espai de gossos (on actualment hi ha l’antiga tirolina) per dissuadir que la zona de la 
pradera segueixi sent utilitzada per gossos.  

- Queda pendent confirmar l’abast de la renovació del paviment dels accessos, concretament es 
pregunta sobre el xamfrà Dublín-Portugal. 

 
Projecte 2: “Construïm el primer parc inclusiu a Barcelona als Jardins de Massana” 
-      La promotora qüestiona l’acord sobre la distribució presentada. El districte s’emplaça a una reunió     
concreció i validació de l’avantprojecte, previ estudi de certificació d’alguns elements de joc.  
 
Projecte 4: “Pacifiquem una zona del casc antic de Sant Andreu de Palomar” 
- El promotor recorda que l’objectiu del projecte era la pacificació i per tant el trànsit de menys 

vehicles. Comprèn el canvi d'estratègia en relació al procés participatiu arrel de les incidències en 
l’anterior sessió participativa. Es posa a disposició de seguir treballant per la concreció del projecte i 
la interlocució, si s’escau, amb les entitats veïnals. 

- El Districte concreta que estan avançant en el desenvolupament del pla i les mesures per tal de 
presentar-les com a proposta el mes aviat possible. 

 
Projecte 7: “Pacifiquem l’entorn de l’Escola Ramon Llull” 
-      Des del Districte s’explica que l’aplaçament de l’execució correspon a una revisió a partir dels 
resultats de les primeres obres del Protegim Escoles. Es recull la preocupació per l’ocupació de l’espai 
públic per part d’una terrassa. 

Districte de Sant Andreu 



Projecte 3: “Renovem la vorera de l'av. Meridiana davant del CAP Sant Andreu” 
-      Davant la pregunta de l’abast de la renovació i ampliació del paviment s’adjunta imatge: 

5. Acta: preguntes 
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