
 

 

 

LA CIUTAT PROACTIVA 
 

ANUNCI RELATIU ALS RESULTATS PROVISIONALS DE 
L’AVALUACIÓ - FASE 2 

 
El Patronat de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the 

Habitat, en sessió del 17 de maig de 2021, va aprovar la 

convocatòria d’ajuts a la innovació urbana “La ciutat proactiva”, per 

un import màxim de 627.385,50 euros: 

- Tipologia A. Projectes: 577.385,50 euros 

- Tipologia B. Microprojectes: 50.000 euros  

 

La convocatòria es va publicar a la Gaseta Municipal del 3 de juny de 

2021, deixant un termini de 30 dies per presentar propostes, d’acord 

amb l’establert a les Bases dels Premis als Reptes Urbans de 

l’Ajuntament de Barcelona i a la convocatòria específica.  

 

S’han rebut un total de 25 propostes de tipologia A i 6 propostes de 

tipologia B preseleccionades a la Fase 2. 

  

S’ha designat un Comitè de Selecció, d’acord amb allò que s’ha 

establert a les bases abans referenciades, integrat per persones 

expertes de l’ecosistema innovador local, amb representació del 

sector públic, privat, acadèmic i social. Aquest comitè està format per 

les persones següents:  

 

- Michael Donaldson, director general de BIT HABITAT.  

- Isabella Longo, directora de Projectes de BIT HABITAT.  

- Liliana Arroyo, sociòloga i investigadora a l’Institut d’Innovació 

Social d’ESADE.  

- Àlex Goñi, vicepresident del Consell de Ciutat, president de 

PIMEC Comerç i membre del Comitè Executiu de PIMEC.  

- Pilar Conesa, CEO d'Anteverti i comissària de l’Smart City 

Expo World Congress.  



 

 

- Aleksandra Czajka, assessora jurídica externa (amb veu, però 

sense vot). 

El procés d’avaluació de la Fase 2 ha comptat amb el suport de dos 

grups de treball específics que han assessorat el Comitè de 

Selecció. Aquests grups de treball han estat formats per experts/es 

en la temàtica provinents de les universitats UPF, UPC i per 

persones expertes sectorials, oportunament designades per BIT 

Habitat.  

Amb l’objectiu de garantir la màxima transparència i la igualtat 

d’oportunitats, cada proposta presentada ha estat avaluada en els 

criteris 1, 2 i 3 per tres persones avaluadores, obtenint una puntuació 

final que resulta de la mediana d’aquestes tres puntuacions 

independents. El criteri 4 ha estat valorat per persones expertes 

sectorials independents. La puntuació final del criteri 4 s’ha proposat 

a partir de les valoracions i justificacions dels cinc subcriteris, ha 

estat acordada per consens entre les persones expertes sectorials i 

ha estat ratificada pel Comitè de Selecció.  

Tot seguit es detalla la classificació ordenada dels projectes 

elegibles, prioritzant (de forma consecutiva i de major a menor) els 

criteris següents:  

1. Puntuació total.  

2. Puntuació pel que fa a l’impacte.  

3. Puntuació pel que fa a l’excel·lència.  

4. Puntuació pel que fa a la implementació.  

5. Import sol·licitat de subvenció.  

 

D’acord amb l’establert a la convocatòria, s’atorgarà l’ajut sol·licitat 

als projectes millor avaluats fins a arribar a un total acumulat de 

subvenció sol·licitada que no superi els 577.385,50 euros  (tipologia 

A. Projectes) i els 50.000 euros (tipologia b. Microprojectes). En 

aquest cas es tracta dels projectes que ocupen els primers 8 llocs de 

la llista que s’adjunta a continuació en el cas de la tipologia A. 

Projectes i els 3 primers llocs de la llista en el cas de la tipologia B. 

Microprojectes.  



 

 

D’acord amb la Clàusula 18.1 de la convocatòria, contra la resolució 

provisional del Comitè de Selecció relativa a la selecció de projectes 

per a la Fase 2, es podran formular al·legacions davant de BIT 

HABITAT en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà 

a la publicació al lloc web de la Convocatòria: 

https://www.bithabitat.barcelona/ciutatproactiva. 

 

Si el llistat provisional no pateix cap canvi atès el tràmit 

d’al·legacions, esdevindrà definitiu sense necessitat de fer una nova 

publicació. 

https://www.bithabitat.barcelona/ciutatproactiva


 

 

TIPOLOGIA A. PROJECTES 

Llistat provisional de persones participants seleccionades i no 

seleccionades com a resultat de l’avaluació de la Fase 2, i 
motius d’exclusió 

 

Codi Títol projecte Puntuació 
Import 

subvencionat 
Resolució Provisional 

Fase II 

ID188 
Laboratori Ciutadà de Salut 

Urbana 
16,65 

47.469,60 € 
  

Seleccionat 

ID144 NotaBLE 16,15 80.000,00 € Seleccionat 

ID266 R-Barceloneta 16,01 42.336,00 € Seleccionat 

ID241 
Umbrales urbanos/Calles 
habitables. San Martí de 

Provençals 
15,91 79.920,00 € Seleccionat 

ID253 AULAMAR 15,86 80.000,00 € Seleccionat 

ID158 
Assessoria de transició 

agroecològica per a 
col·lectivitats 

15,79 68.000,00 € Seleccionat 

ID190 WikiHousing Barcelona 15,79 80.000,00 € Seleccionat 

ID185 
Barcelona Restauració Circular 

(plataforma web) 
15,78 78.368,30 € Seleccionat 

ID229 Pla Plàstic 15,32 48.640,00 € 
No seleccionat per 

exhauriment del pressupost 

disponible 

ID169 
Realista. Portal habitatge de 

lloguer 
15,27 72.282,93 € 

No seleccionat per 

exhauriment del pressupost 

disponible 

ID254 Barcelona Revolta't 22 15,08 36.114,48 € 
No seleccionat per 

exhauriment del pressupost 

disponible 

ID221 
Plataforma urbana per la 

reactivació de patrimoni en 
desús 

14,70 79.920,00 € 
No seleccionat per 

exhauriment del pressupost 

disponible 

ID209 
Plataforma digital de les 

indústries culturals i creatives  
14,36 80.000,00 € 

No seleccionat per no assolir 

puntuació mínima de 3 en un 

criteri 

ID212 
Asociacionismo para la 

Decisión y la Digestión Urbana 
: ADDU 

14,00 78.000,00 € 
No seleccionat per 

exhauriment del pressupost 

disponible 

ID167 
#ParlaGRAN, Inclusión digital y 
social para personas mayores 

13,99 43.200,00 € 
No seleccionat per 

exhauriment del pressupost 

disponible 

ID265 INVERCELONA 13,81 69.600,00 € 

No seleccionat per no assolir 

puntuació mínima de 3 en un 

criteri 

ID264 
Next-generation Green 

Infrastucture Technological 
Platform 

13,59 79.908,80 € 

No seleccionat per no assolir 

puntuació mínima de 3 en un 

criteri 



 

 

Codi Títol projecte Puntuació 
Import 

subvencionat 
Resolució Provisional 

Fase II 

ID191 
Som barri F5: fomentem el 
talent digital dels nostres 

barris 
13,48 52.264,00 € 

No seleccionat per no assolir 

puntuació mínima de 3 en un 

criteri 

ID199 DATOS POR KILÓMETRO 13,47 79.760,00 € 

No seleccionat per no assolir 

puntuació mínima de 3 en un 

criteri 

ID243 
Eines per l'Operació de 

Comuntats Energètiques  
EMLOPCOM 

13,46 61.600,00 € 

No seleccionat per no assolir 

puntuació mínima de 3 en un 

criteri 

ID267 
Comunitat de mobilitat 

elèctrica compartida 
12,94 66.516,00 € 

No seleccionat per no assolir 

puntuació mínima de 3 en un 

criteri 

ID252 Escoles pel clima 12,59 76.000,00 € 

No seleccionat per no assolir 

puntuació mínima de 3 en un 

criteri 

ID228 
Traceability, quantification and 

control strategies for CEC  
11,24 80.000,00 € 

No seleccionat per no assolir 

puntuació mínima de 3 en un 

criteri 

ID143 
PROXARE: SISTEMA D' 

INFORMACIÓ COMUNITÀRIA 
10,13 60.000,00 € 

No seleccionat per no assolir 

puntuació mínima de 3 en un 

criteri 

ID250 
Plataforma x Capacitació 

xTransf.Digital Dones 
Emprenedores 

9,03 59.936,00 € 

No seleccionat per no assolir 

puntuació mínima de 3 en un 

criteri 

  



 

 

TIPOLOGIA B. MICROPROJECTES 

Llistat provisional de persones participants seleccionades i no 

seleccionades com a resultat de l’avaluació de la Fase 2, i 
motius d’exclusió 

 

Codi Títol projecte Puntuació 
Import 

subvencionat 
Resolució Provisional 

Fase II 

ID077 

FORMA - 
Plataforma 
Oberta de 

Customització de 
Productes 

18,35 12.000,00 € Seleccionat 

ID210 CIBICO 17,52 11.200,00 € 
Seleccionat  

.  

ID235 
Fabricació digital 
per a la millora 

del Benet Corner 
16,11 11.600,00 € Seleccionat  

ID174 Mobilitat i natura 11,93 11.911,20 € 

No seleccionat per no 

assolir puntuació mínima 

de 3 en un criteri 

ID085 FustaSolar 9,60 12.000,00 € 

No seleccionat per no 

assolir puntuació mínima 

de 3 en un criteri 

ID205 Rebag _ 9.600,00 € 

No elegible per no 

emmarcar-se en l'objecte 

de la convocatòria 

 

 

Barcelona, 25 d’octubre de 2021 


