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PROJECTE D’INVERSIÓ  
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 
 
*Informació imprescindible per a incorporar el projecte al procés participatiu 
 
1. NOM DEL PROJECTE* 
 

VOLTANTS PLAÇA DELS PINS - VALLVIDRERA 

 
2. DESCRIPCIÓ BREU* 
 

Reparació de voreres i paviments dels carrers que envolten la Plaça dels Pins de Vallvidrera. 

 

 

 

 
3. DESCRIPCIÓ AMPLIADA 
Descripció detallada del projecte: necessitat a la qual respon, plantejament del projecte, ciutadania beneficiada, 
resultats esperats, sostenibilitat ambiental del projecte, etc. 

 

Es tracte de reposar aceres en mal estat i reposició de paviments de calçada amb esvorancs 

molt importants, que fan perillar la seguretat tant del trànsit rodat, com de les persones que 

caminen a peu. 

Els principals carrers afectats son:  

Camí Vell de Santa Creu d’Olorda, 

Camí  de Santa Creu d’Olorda, 

Carrer Ginestera 

 
La urbanització d’aquests carrers es va dur a terme fa quelcom més de 40 anys per iniciativa 
privada i no han tingut cap tipus de manteniment públic. 
 

 
4. CORREU ELECTRÒNIC DE LA PERSONA O ENTITAT IMPULSORA* 
Per tal de poder contactar amb la persona o entitat impulsora i concretar el projecte. 

 

vallvidrerapdelpi@gmail.com 

 

 
5. LÍNIA DEL PAM RELACIONADA AMB EL PROJECTE* 
Indica en quina línia del Programa d'Actuació Municipal consideres que es podria vincular el teu projecte. Si és un 
projecte compatible amb més d’una línia, selecciona la que consideris més prioritària. 

 

Reurbanització i millora d’espais públics. 

 
 
 
 
6. ÀMBIT TERRITORIAL* 
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Especifica per a quin districte o barri és aquest projecte. Cada projecte pot estar vinculat només a un districte, si 
consideres que el teu projecte pot tenir incidència en més d’un districte, selecciona només aquell que pensis que ha 
de liderar el desplegament del projecte o aquell on valoris que el projecte hi tindrà una major incidència.  

 

SARRIA – SANT GERVASI /  VALLVIDRERA 

 
7. PERSPECTIVA DE GÈNERE 
Indica en quina mesura el teu projecte pot contribuir a la igualtat de gènere o a l'eliminació de les 
violències masclistes. 

 

Considerem que les persones d’edat avançada o amb alguna discapacitat tenen greus dificultats 

per passejar per aquests carrers. 

Recordem que al barri tenim una residencia/escola per persones discapacitades “Aspasim”. 

 

 
8. IMPACTE ESPERAT 
Explica quines són els beneficis per a les persones o el districte que esperes aconseguir amb el desenvolupament del 
projecte que proposes. 

 

Millora de la qualitat de vida de les persones. 

 

 

 
9. AGENTS A IMPLICAR EN EL PLANTEJAMENT O DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
Relaciona quines entitats o organitzacions poden contribuir a la concreció o realització del projecte. 

 

Departament d’urbanisme de l’ajuntament de Barcelona i la oficina de Collserola. 

 

 

 
10. COST APROXIMAT ORIENTATIU 
Indica, si ho saps, el cost d'execució del projecte. L'import o cost ha d’incloure totes les despeses associades a la seva 
execució, com ara el cost de redacció del projecte, la direcció d’obra, els impostos, etc. 

 

165.000 € 

 
 

 


