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INFORME PER A L’APROVACIÓ DEL “PROJECTE EXECUTIU MICROINTERVENCIONS ALS JARDINS 
DE SANT PAU DEL CAMP. DISTRICTE DE CIUTAT VELLA. JARDÍ PARTICIPATIU_FASE 2A” 

 
El Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella va encarregar el “Projecte executiu 
Microintervencions als Jardins de Sant Pau del Camp, Districte de Ciutat Vella. Jardí participatiu_fase 2a”. 
 
La motivació d’aquest projecte ve de la voluntat d’ incrementar la presència del verd i fer possible un nou 
espai que pugui ser gestionat per entitats o col·lectius de ciutadans. Aquesta és la fita d'aquesta part del 
projecte que proposa enjardinar la vorera superior, al peu de la barana que està enfront de l'església 
romànica. Aquesta zona està arbrada per una línia de Tipuanes TIpu, i en el terreny en que es troben no hi 
ha cap altre tipus de planta.  
 
Les obres consisteixen resumidament en intervenir en aquesta franja del parc per incrementar la zona de 
verd i pavimentar una zona central per tal que faci la funció de mirador sobre el claustre de l’església 
romànica de Sant Pau del Camp. 
Les obres previstes tenen un Pressupost d’execució per contracte, segons projecte, de 66.472,01€ (IVA 
inclòs) 
 
El projecte s’adequa a la legalitat urbanística, ambiental i de seguretat. 
 
D’acord amb el Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries 
d’infraestructures i/o elements d’urbanització, conservació i millora, i projectes d’urbanització, les obres 
es classifiquen com a nivell 2, obres ordinàries municipals de manteniment o reparació, obres de millora 
integral que no impliquin transformació de l’espai públic i obres de millora no integral que no canviïn la 
configuració i/o la secció dels carrers. 
 
En data 4 de setembre de 2019 el Departament d’Informació de Projectes i Recepcions va trametre la 
documentació necessària als responsables municipals per iniciar el tràmit de recepció de projecte. 
D’acord amb el Protocol de tramitació, els responsables tenien un termini de 15 dies per emetre el seu 
informe. Es reben informes desfavorables del dept. de Parcs i Jardins i BCASA. 
 
El dia 23 de juliol 2020 s’envia la segona separata del projecte i els responsables tenen un termini de 5 
dies per emetre el seu informe. Es reben informes favorables de Parcs i Jardins, BCASA i  Arqueologia. 
Finalitzat el termini, es redacta l’Informe Tècnic de Projecte amb data 31 de juliol de 2020, i qualificació B. 
 
Documentació que s’annexa: 
 

- Llistat de Responsables Municipals 
- Informe Tècnic del Projecte (ITP) 
- Full  resum del Projecte 

 
 
Barcelona, 3 d’Agost de 2020 
 
 
 
         

Silvia Julian Garcia 
Cap del Dept. d’Obres i Manteniment 
Dte. Ciutat Vella    
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