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1  PRESENTACIÓ 

En aquest informe es facilita, en 
clau molt visual, el grau 
d’acompliment del PAD, en relació 
tant amb els seus 6 eixos com amb 
l’estat dels 232 projectes que hi ha 
a hores d'ara al Districte de les 
Corts. Així mateix, mostrem l’estat 
d’execució de les inversions 
corresponents a aquest període i 
el seu grau d’aprovació. 
 
També hem volgut afegir-hi alguns 
dels projectes destacats per a cada 
eix, per tal de visibilitzar la 
consecució dels objectius que ens 
vam fixar i que ja s’han 
materialitzat o estan en execució. 

Cadascun d’aquests projectes 
mostra el codi del PAD al qual 
correspon i una senyalització en 
color que indica el seu estat: 

Iniciat 
Executat 
No iniciat 

1 

Finalment, presentem els 8 
projectes guanyadors al districte 
després d’haver superat la fase de 
votació dels Pressupostos 
Participatius, juntament amb 
l’import destinat i els vots rebuts. 
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2  ESTAT D’EXECUCIÓ DE LA INVERSIÓ I DE LES ACTUACIONS 2 

Evolució de la inversió – PIM  
Previsió Aprovat 

PREVISIÓ    APROVAT 2020 i 2021: Inclou romanents de crèdit 

Font: Llista base dades  Sap Inversions. Llibre d'inversions vigent  
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PAD LES CORTS 
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150 
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PROJECTES 
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GRAU D’EXECUCIÓ GENERAL  PROJECTES SEGONS EL SEU ESTAT 

GRAU D’EXECUCIÓ PER EIXOS 

GRAU D’EXECUCIÓ DEL PAD DEL DISTRICTE DE LES CORTS 
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         RECUPERAR L’ECONOMIA FENT-LA MÉS FORTA, MÉS RESILIENT I MÉS DIVERSIFICADA 

L’emergència econòmica generada per la pandèmia de la covid-19 ha tingut conseqüències en el teixit 
econòmic i en l’ocupació. Posem l’accent en la lluita contra l’atur i la precarietat laboral, la millora de la 
qualitat de l’ocupació, la cohesió social i l’avenç cap a un nou model de desenvolupament més just i 
sostenible, que incorpori la perspectiva de gènere en les polítiques actives d’ocupació i en totes les 
estratègies d’ocupació municipals. La promoció de l’ocupació de qualitat per a tothom, i l’acompanyament a 
les persones en els seus processos de millora de la seva ocupabilitat, de recerca de feina i d’adaptació 
contínua als canvis tecnològics i del mercat de treball.  
 
La covid-19 ha posat de manifest la necessitat de repensar el model econòmic i d’establir mesures concretes 
per evitar que la crisi eixampli encara més les desigualtats de gènere a la nostra ciutat. La millora de les 
condicions laborals i econòmiques de les dones i el reconeixement del treball de cures són eixos centrals. Cal 
facilitar l’activitat econòmica a la ciutadania i al teixit productiu dels barris i del conjunt de la ciutat, donant 
suport al talent i a la innovació empresarial, digital i socioeconòmica per possibilitar una ocupació de 
qualitat.  
 
Impulsem un pla econòmic per als anys vinents per recuperar l’ambició i aprofitar tot el potencial de la 
ciutat, amb les prioritats de retenir i formar talent, facilitar l’activitat econòmica i captar més i millors 
inversions. Una autèntica revolució econòmica, com una capital de l’economia verda i alineada amb els 
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Amb ecosistemes 
emprenedors i innovadors, motor de la modernització de l’economia tradicional local, però també de les 
indústries creatives i la transversalitat de l’economia digital, circular, social i col·laborativa.  
 
Impulsar un progrés econòmic compartit i plural, amb un mercat de treball més estable i inclusiu, i, alhora, 
menys precari i desigual, que garanteixi un futur d’oportunitats per a tothom. Polítiques de 
desenvolupament econòmic de proximitat, enfortint i generant equilibri entre els teixits econòmics que hi 
ha als barris i que són clau per al dinamisme i la cohesió de la ciutat.  

EIX 1 
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GRAU D’EXECUCIÓ DE L’EIX 1 PROJECTES SEGONS EL SEU ESTAT 

GRAU D’EXECUCIÓ  
PER LÍNIES 

         RECUPERAR L’ECONOMIA FENT-LA MÉS FORTA, MÉS RESILIENT I MÉS DIVERSIFICADA EIX 1 
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04.1.1.1. Implantació d'un 

projecte pilot d'expedient 
electrònic de responsabilitat 
patrimonial per agilitzar els 

tràmits administratius 
04.1.1.7. Fabricació de material 
protector destinat a centres 
hospitalaris i altres serveis amb 
motiu de la covid-19 a l’Ateneu 
de Fabricació de les Corts 

04.1.1.8. Constitució de les 
Unitats de Promoció 
Econòmiques (UPE) per 
treballar de manera coordinada 
amb els agents econòmics del 
territori per a l’impuls del 
comerç 

04.1.2.2. Presentació de la 
Mesura de Govern “Suport al 
comerç i serveis de proximitat. 
2020-2023” per donar més 
projecció a les activitats 
econòmiques i comercials 

04.1.2.2. Creació d'una secció 
dedicada al comerç a la pàgina 
web del Districte per incentivar 
l'economia 

04.1.3.1. Nova incorporació de 
9 plans d'ocupació per facilitar 
la reincorporació al mercat de 
treball en col·laboració amb 
Barcelona Activa 

04.1.3.2. Implementació del Pla 
de foment de l'ocupació juvenil 
(2020-2023) que ofereix 
acompanyament, orientació, 
formació, foment de la 
contractació, emprenedoria i 
atenció a joves en situació de 
vulnerabilitat i precarietat 

04.1.4.1. Foment de les bones 
pràctiques de responsabilitat 
social corporativa (RSC) entre 
els agents del districte 

04.1.5.2. Constitució de la Taula 
de Comerç i Turisme accessible 
i responsable 

04.1.5.4. Redacció i publicació 
al web de les 6 rutes turístiques 
per redescobrir el territori 

         RECUPERAR L’ECONOMIA FENT-LA MÉS FORTA, MÉS RESILIENT I MÉS DIVERSIFICADA EIX 1 

PR
O

JE
CT

ES
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Els impactes socials i econòmics de la crisi sanitària de la covid-19 obligaran de manera urgent a donar 
respostes amb intensitat i celeritat per garantir drets socials. La crisi afecta tota la societat, però colpeja de 
manera més forta aquelles persones que ja vivien situacions més precàries.  
 
Els darrers mesos han estat especialment sensibles per als col·lectius de persones grans, que ha estat el 
col·lectiu més vulnerable al risc de contagi de la covid-19, i amb una taxa de mortalitat més elevada. La covid-
19 ha posat de manifest la necessitat de repensar la ciutat des de l’òptica de l’envelliment, i ha obligat a revisar 
les diferents estratègies, accions i també el model de serveis per a les persones grans. Amb el col·lectiu de 
persones grans cal fer un exercici reparador, de reconeixement de drets i de reflexió sobre la ciutat per fer-los 
visibles. Això ens obliga, com a ciutat, a revisar els límits actuals del model d’atenció per a les persones grans a 
la ciutat per avançar cap a un model que parteixi de les necessitats de les persones grans i de les persones 
cuidadores que ho requereixin.  
 
La idea d’inclusió social ha d’anar més enllà de la cobertura de necessitats bàsiques per possibilitar que totes 
les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital i participar de la vida cívica, comunitària, cultural i 
política. Per tant, l’èmfasi de l’acció social s’ha de situar en l’empoderament personal i col·lectiu, atenent les 
circumstàncies i situacions de cada persona que fan necessaris determinats suports, posant especial atenció als 
infants, adolescents i joves.  
 
La crisi sanitària i social està demostrant la importància de les cures i la solidaritat comunitària i, al mateix 
temps, posa en relleu situacions d’exclusió social i desigualtats que no sempre són visibles a la nostra societat. 
En aquest context, les situacions d’exclusió més greus són l’exclusió residencial, sobretot en el cas de persones 
que es veuen obligades a dormir al carrer, i la pèrdua d’ingressos, un context que s’agreuja en el cas de la 
infància o les dones amb càrregues familiars.  
 
Cal avançar, doncs, amb actuacions que enforteixin els drets socials i promoguin una comunitat cuidadora, 
inclusiva i protagonista en què factors com el gènere, l’origen o l’edat no siguin discriminatoris.  

         REFORCEM L’ATENCIÓ I ELS RECURSOS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL EIX 2 
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GRAU D’EXECUCIÓ DE L’EIX 2 PROJECTES SEGONS EL SEU ESTAT 

GRAU D’EXECUCIÓ  
PER LÍNIES 

         REFORCEM L’ATENCIÓ I ELS RECURSOS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL EIX 2 
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04.2.1.3. Creació del Circorts 
inclusiu, festival de circ de 
qualitat referent de la ciutat 
mitjançant el qual es 
promocionen els artistes 
emergents 

04.2.2.1. Constitució de la 
Comissió de treball de 
persones grans, edatisme i 
solitud no volguda 

04.2.3.5. Transcripció amb 
subtitulació de pantalla de les 
sessions dels òrgans de govern 
i de participació per millorar 
l’accessibilitat comunicativa 

04.2.4.3. Creació i posada en 
funcionament de la Taula de 
Salut Mental 

04.2.4.5. Integració d'un 
programa de promoció de la 
salut i l’esport en els nous 
contractes de gestió del 
Pavelló l’Illa i Arístides  
Maillol 

04.2.4.6. Presentació de la 
Mesura de Govern “Mesures 
preventives de les addiccions 
en adolescents i joves.  
2020-2023” 

04.2.5.2. Incorporació de 

clàusules d’equitat de gènere 
en un 100% en la contractació 
del Districte 

04.2.7.5. Instal·lació d’un 
mòdul a la Colònia Castells i 
dotació de material lúdic per a 

ús de les entitats de lleure 
educatiu del districte 
04.2.9.3. Difusió de guies de 
llenguatge no sexista, en 

format paper i digital 

04.2.10.2. Desenvolupament 
del projecte "No estem sols" 
que vincula la intervenció 
artística a l’espai públic amb la 
gent gran de les Corts 

         REFORCEM L’ATENCIÓ I ELS RECURSOS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL EIX 2 

PR
O
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L’aposta per lluitar contra el canvi climàtic és clara, decidida i irreversible.  
 
El canvi climàtic ha deixat de ser un concepte que parla del futur per parlar del present, la 
qual cosa ha fet que Barcelona hagi declarat l’emergència climàtica a la ciutat, amb un procés 
de consulta previ al voltant de la taula d’emergència climàtica. Si no es corregeix, Barcelona 
s’exposa a perdre entre un 30 i un 46% de les seves platges, a passar de patir una onada de 
calor cada quatre anys a suportar-ne entre quatre i cinc a l’any o al risc d’inundacions greus en 
cicles de menys temps. I aquests només són alguns dels efectes, però n’hi ha molts altres. 
Adaptar-se al canvi climàtic ha passat de ser un desig a una necessitat.  
 
Durant l’any 2020 s’ha pogut comprovar com una crisi sanitària ha comportat canvis en la 
nostra manera de relacionar-nos, d’entendre i de viure la vida. La reflexió i l’aprenentatge que 
hem d’extreure com a ciutat d’aquesta situació ha de ser i està sent que la lluita contra el 
canvi climàtic és una prioritat de ciutat. Lluitar contra el canvi climàtic significa lluitar a favor 
del bé comú, de la reducció de les desigualtats, de la salut i de la justícia social.  
 
A Barcelona, la mobilitat és responsable d’un 40% dels gasos amb efecte d’hivernacle que 
s’emeten a la ciutat. L’actual model de mobilitat encara té una forta dependència dels 
combustibles fòssils, especialment relacionada amb l’ús del vehicle privat motoritzat. Volem 
una ciutat amb un model de mobilitat més sostenible, segura i amb una petjada de carboni 
menor, i que aquest canvi comporti en paral·lel una transformació de l’espai públic on les 
persones siguin les protagonistes.  

         ACCELEREM LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA CONTRA LA CRISI CLIMÀTICA EIX 3 
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GRAU D’EXECUCIÓ DE L’EIX 3 PROJECTES SEGONS EL SEU ESTAT 

GRAU D’EXECUCIÓ 
PER LÍNIES 

         ACCELEREM LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA CONTRA LA CRISI CLIMÀTICA EIX 3 
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04.3.1.2. Implementació de la 
campanya de sensibilització de 

"Residu Zero" per sensibilitzar 
la ciutadania 
04.3.2.3. Millora de la 
mobilitat als entorns escolars: 
carril bici de l'escola 
Barcelona, carril bus de l’av. 
d’Esplugues, entorns de la 
Colònia Castells, etcètera 

04.3.2.5. Semaforització de les 
cruïlles per reduir la 

sinistralitat de la xarxa viària: 

semàfors als carrers de Joan 
Güell/Taquígraf Martí, av. de 

Pedralbes/Sor Eulàlia d’Anzizu, 
etcètera 

04.3.2.6. Diagnosi per a 
l'obtenció del distintiu “Edifici 
Amic de la Bici” als edificis i 
equipaments municipals 

04.3.3.1. Millora de les 
condicions i els usos dels parcs 
del districte: avantprojectes 
dels jardins de Clara 
Campoamor, renovació del 
parc de Cervantes, 
avantprojectes dels jardins   
de Sant Joan de Déu, etcètera. 

04.3.3.2. Urbanització de        

la zona verda d'Europa-
Anglesola 

04.3.3.5. Arranjament dels 
parterres del carrer de 
Benavent per a ús d'entitats 

de caràcter inclusiu perquè en 
facin la cura i el    
manteniment 
04.3.4.2. Instal·lació de 
plaques fotovoltaiques en 
equipaments i altres espais del 
districte: escola Ítaca, Centre 

Esportiu Municipal Arístides 
Maillol, Biblioteca Miquel 
Llongueras, etcètera 
04.3.5.1. Cooperació amb els 
mercats i amb les mostres de 
comerç del districte per 
aconseguir l’ús limitat del 
plàstic en les seves activitats 

         ACCELEREM LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA CONTRA LA CRISI CLIMÀTICA EIX 3 

PR
O

JE
CT

ES
 



16 

PAD 2020-2023 
Informe execució-mig mandat 

La pandèmia ha posat en evidència el paper central de l’escola, vertebradora de la cohesió social de la ciutat i la 
reducció de les desigualtats. Amb els centres educatius tancats, les desigualtats educatives i la vulnerabilitat infantil 
s’han agreujat, alhora que s’ha fet palesa la magnitud de la bretxa digital i les seves implicacions sobre les 
oportunitats d’aprenentatge.  
 
En el context de la recuperació post-covid-19, volem aprofitar les capacitats mostrades durant la crisi, així com 
recuperar i consolidar les tendències positives dels darrers anys. Ens proposem materialitzar l’empenta 
transformadora que viu el món educatiu amb una aposta forta per l’educació pública de proximitat en centres de 
qualitat equivalent, orientada a combatre la segregació escolar i a cuidar les trajectòries educatives perquè 
l’educació esdevingui efectivament inclusiva i palanca de canvi personal i social. Per consolidar la ciutat educadora i 
concretar-la en barris educadors, el repte és articular i enfortir els diferents agents, espais i temps educatius, més 
enllà dels escolars, perquè la diversitat d’oportunitats d’aprendre estigui a l’abast de tothom, amb l’empoderament 
de tota la ciutadania.  
 
La cultura té, amb el seu pes institucional i econòmic, un paper fonamental en la cohesió social i en la reducció de 
les desigualtats. En aquests moments crítics, cal mobilitzar totes les eines per lluitar contra la precarietat del sector 
cultural, donant suport al seu teixit, tant les infraestructures privades que estan patint el greu impacte d’aquesta 
crisi, com l’ecosistema d’espais públics i independents vinculats a la creació, l’experimentació, la recerca i l’exhibició. 
Impulsem la descentralització cultural, potenciant noves centralitats articulant el conjunt d’equipaments de 
proximitat als barris per garantir el dret a accedir i a participar del fet cultural, i apostem per una integració més 
estreta entre les polítiques culturals i les polítiques educatives, coordinant actors, equipaments i processos dels dos 
àmbits, per construir nous instruments d’equitat i d’igualtat.  
 
L’impacte de la covid-19 ha comportat la priorització de mantenir i sostenir la pràctica esportiva de la ciutadania, 
assegurant la sostenibilitat econòmica de la xarxa d'equipaments esportius i el seu manteniment en funcionament, i 
adoptant mesures adreçades a salvaguardar la pràctica esportiva de clubs i entitats. Igualment, buscar opcions 
alternatives per a l’organització d’esdeveniments esportius de participació popular i també aquells que permetin 
mantenir la capitalitat esportiva de Barcelona.  

         ENFORTIM LA CIUTAT EDUCADORA, CULTURAL, CIENTÍFICA I ESPORTIVA EIX 4 
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GRAU D’EXECUCIÓ DE L’EIX 4 PROJECTES SEGONS EL SEU ESTAT 

GRAU D’EXECUCIÓ 
PER LÍNIES 

         ENFORTIM LA CIUTAT EDUCADORA, CULTURAL, CIENTÍFICA I ESPORTIVA EIX 4 
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04.4.1.1. Dins el programa 
“Ampliem escoles”, utilització de 
4 equipaments municipals i 
diferents places del districte per 
part dels centres educatius en 
horari lectiu 

04.4.1.4. Dins l’actuació 
d’ampliació de la xarxa d’escoles 
bressol municipals, redacció del 
planejament de l'escola bressol 
Can Rosés 
04.4.1.5. Dins el programa 

“Protegim escoles” s’han 
recollit les propostes de 
pacificació de l’entorn del centre 

facilitant la connexió de l’escola 
amb la plaça del Sòl de Baix 
com a continuació del pati 
escolar 

04.4.2.1. Constitució de la Taula 
del Campus Sud amb els agents 
implicats per fomentar una zona 
d’innovació i activitat científica 
universitària 

04.4.3.3. Instal·lació d'una 
pantalla informativa a la Seu 

del Districte dins l’estratègia de 
comunicació de projectes i 
agenda cultural del districte 

04.4.3.6. Espais definits de 

murs regulats a l'espai esportiu 
Bederrida i als jardins d’Àurea 
Cuadrado 

04.4.3.7. Creació de la Taula de 

Festa Major del Districte amb 

la participació de les entitats 
organitzadores de la festa 
04.4.4.2. Redacció del 
document de criteris de 
l’ampliació del Pavelló 
Poliesportiu Municipal l'Illa 

04.4.2.1. Presentació de la 

Mesura de Govern “Impuls del 
Pla director del Campus Sud: 
coneixement i ciutadania.  
2021-2030” 

04.4.3.6. Promoció de la 

creació artística d'art urbà amb 
el mural del Circorts i el 
projecte #NoEstemSol*s 

         ENFORTIM LA CIUTAT EDUCADORA, CULTURAL, CIENTÍFICA I ESPORTIVA EIX 4 
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La situació actual que estem vivint a la ciutat, i arreu del món, per la pandèmia generada per la 
covid-19 ha fet tangible allò de què ja feia molt de temps que es parlava i que des de la ciutat es 
defensava: la importància de tenir habitatges amb uns mínims estàndards de qualitat, generar 
una ciutat policèntrica, de proximitat, on tots els veïns i veïnes tinguin els serveis indispensables 
a poca distància de casa seva i reduir la mobilitat obligada, transformar l’espai públic amb més 
espai per a les persones vianants i, en definitiva, dissenyar un nou model de ciutat on la salut i 
la vida quotidiana siguin els eixos vertebradors d’aquest nou urbanisme.  
 
La pacificació de carrers, els eixos verds que connectin tota la ciutat o els ecoxamfrans, que 
milloraran les entrades i les sortides dels centres escolars allunyant el trànsit i, per tant, també 
l’emissió de contaminació acústica i ambiental d’aquests entorns, seran actuacions principals i 
clau en els quatre anys vinents.  
 
L’espai públic és lloc de trobada, de desenvolupament de la vida i d’exercici dels drets. Cal 
actualitzar el nostre pacte de convivència, incorporant-hi visions diverses, representatives de la 
nostra ciutat actual i que recullin les noves formes i relacions en aquest espai, des de la 
proximitat com a filosofia de treball i de manera transversal amb altres administracions. La 
prevenció ha de ser la clau i el punt de partida de totes les polítiques de convivència i seguretat, 
avançar-se a la velocitat dels canvis actuals, donant resposta a demandes urgents que ens 
planteja la crisi actual, i desenvolupar encara més aquestes polítiques en els sectors 
especialment vulnerables, incorporant la perspectiva de gènere en les actuacions que es porten 
a terme.  

         FEM UNA CIUTAT MÉS AMABLE I SEGURA DES DELS BARRIS I AMB VISIÓ METROPOLITANA EIX 5 
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GRAU D’EXECUCIÓ DE L’EIX 5 PROJECTES SEGONS EL SEU ESTAT 

GRAU D’EXECUCIÓ  
PER LÍNIES 
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04.5.2.4. Constitució i 
finalització de la Taula per a la 
Convivència de la plaça de la 
Concòrdia 

04.5.2.5. Posada en marxa del 
servei de dinamització i control 
de les instal·lacions, així com 
vetllar pel compliment de les 
normes d’ús de l’espai 

04.5.2.6. Actualització i difusió 
digital de la Guia de la bicicleta, 
dins les campanyes de 

sensibilització viària 

04.5.3.5. Projecte executiu del 
parc de la Colònia Castells 

04.5.3.5. Desenvolupament de la 
gestió urbanística de la Colònia 
Castells: expropiacions i 
reallotjaments 

04.5.4.1. Disseny de l’espai 
públic centrat en els i les 
vianants, garantint l’accessibilitat 
universal, i amigable amb infants 
i persones grans: urbanització 
dels carrers de Santa Caterina de 
Siena, Fra Luis de Granada, 
Manuel Ballbé, etcètera 

04.5.4.2. Carril bici a l’avinguda 
de la Diagonal, des d'Esplugues 
fins al Palau Reial de Pedralbes 
per ampliar la infraestructura 
pedalable amb visió 
metropolitana 

04.5.4.11. Ampliació física de 
l'espai per a vianants de 
l'avinguda de Madrid (pl. del 
Centre-carrer de Lluçà) 

04.1.5.4. Remodelació de 
l'avinguda de Joan XXIII dins el 
marc de la urbanització de 
l’entorn de l’Espai Barça 

04.1.2.1. Aprovació provisional 
de la Modificació del Pla general 

metropolità Danubi 
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Barcelona és una ciutat oberta al món.  
 
L’aposta per aconseguir un model amb una governança innovadora és una fita cabdal, que es 
materialitza en un lideratge proactiu per assolir una Administració propera, que ho fa tot més 
fàcil i ràpid, amb un model de gestió més eficient, vinculat a l’avaluació de resultats, rendició de 
comptes, transparència, eficàcia en l’administració dels béns públics, i que inclogui noves 
formes d’interacció, col·laboració i cooperació amb la ciutadania i els agents socials i econòmics. 
Una Administració amb la mirada posada en la justícia de gènere, que posa tota la maquinària 
municipal a treballar des d’una perspectiva feminista.  
 
Però l’impacte brutal sobre la ciutat de la covid-19 ha enfortit la idea compartida que la 
tecnologia digital és l’ingredient bàsic per afrontar amb èxit els desafiaments que estem vivint, 
així com les grans transformacions que Barcelona té al davant, com les noves formes de treball, 
l’urbanisme i la mobilitat sostenible, o l’envelliment actiu. Per aconseguir-ho, la ciutat ha 
d’esdevenir un espai fèrtil per a la innovació urbana aplicada i per a l’economia digital.  
 
Les ciutats són peces clau per garantir l’equitat social, la bona salut de les persones i del 
planeta, la democràcia efectiva i el benestar econòmic. Per això, impulsem la col·laboració i la 
coordinació institucional per tal d’assolir la implantació de l’Agenda 2030, i els seus disset 
objectius de desenvolupament sostenible, a la ciutat, però també a la resta del planeta, 
treballant de manera multilateral per alinear les polítiques públiques municipals i 
metropolitanes, autonòmiques, estatals i europees.  

         IMPULSEM UNA CIUTAT OBERTA, AMB UNA ADMINISTRACIÓ DIGITALITZADA EIX 6 
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GRAU D’EXECUCIÓ DE L’EIX 6 PROJECTES SEGONS EL SEU ESTAT 

GRAU D’EXECUCIÓ  
PER LÍNIES 

         IMPULSEM UNA CIUTAT OBERTA, AMB UNA ADMINISTRACIÓ DIGITALITZADA EIX 6 
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04.6.1.1. Adequació de l'espai 

de l'Oficina d'Atenció al 

Ciutadà dins les actuacions de 
conservació i pla de 
manteniment. 04.6.1.2. Pla d’equipaments: 
obres de remodelació de la 
casa Hurtado 

04.6.1.3. Implementació del 
nou IRIS 2.0 per facilitar la 

comunicació amb la 
ciutadania (incidències, 
reclamacions i suggeriments) 

04.6.3.1. Avançar els horaris 
de les convocatòries dels 
òrgans de govern i de 
participació a les 18.00 hores 
per millorar la conciliació 
familiar i laboral 

04.6.5.3. Contractació d'un 
servei de dinamització a la 
Taula de Dones per fomentar-
hi la participació 

04.1.3.2. Generació de 
dinàmiques d’acompanyament 
juntament amb el SOAPI 
(Servei d'Orientació i 
Acompanyament per a 
Persones Immigrades) per 
fomentar la participació de les 
persones immigrades que ho 
necessitin 

04.6.1.2. Pla d’equipaments: 
rehabilitació del Centre Cívic 
de Can Deu: redacció i 
projecte 

04.6.1.2. Pla d’equipaments: 

reparacions estructurals per 
carbonatació de l'illa de 
l'edifici de FIAT Hispania 

         IMPULSEM UNA CIUTAT OBERTA, AMB UNA ADMINISTRACIÓ DIGITALITZADA EIX 6 
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1  PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 3 

Nombre de projectes seleccionats per districtes 

76 projectes seleccionats al conjunt de la ciutat 

  Districte Total de projectes seleccionats per districte 
  Ciutat Vella 9 
  L’Eixample 8 
  Sants-Montjuïc 5 
  Les Corts 8 
  Sarrià - Sant Gervasi 6 
  Gràcia 8 
  Horta-Guinardó 7 
  Nou Barris 9 
  Sant Andreu 9 
  Sant Martí  7 
  Total general 76 
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1  PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 3 

Districte de les Corts 
 
Import disponible: 2.000.000 euros 
Vots emesos: 11.513 
Nombre de projectes seleccionats: 8  

 Projecte Nombre de 
vots 

Import del 
projecte 

Iniciem carril bici per Travessera de les Corts 1.212 345.000 €  

Pacifiquem l’entorn de Vallespir amb Travessera! 1.009 120.000 €  
Fem créixer el verd a les Corts 908 472.500 €  
Ampliem recursos per a entitats juvenils 819 52.000 €  
Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància 792 260.000 €  
Instal·lem un punt de trobada de bàsquet per al barri de 
les Corts 764 70.000 €  

Millorem el parc de la Colònia Castells 746 150.000 €  
Renovem la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras 620 500.000 €  
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