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Dia: 12/ febrer / 2020 

Hora: 17:30 – 19:30 hores 

Lloc: Sala 3 de l’entresol, Edifici Novíssim (Plaça Sant Miquel, 4). 

 

Assistents 
 

Institucions més significatives de la ciutat 

Montse Morera     Consell d’Associacions de Barcelona 

Miquel Àngel Aragón    Consell d’Associacions de Barcelona 

Alejandro Goñi    PIMEC 

Amparo Porcell    Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 

Enric Canet      

 

Fitxer general d’entitats 

Joan Vidal     Associació Músico cultural Mas Guinardó 

 

Consells sectorials de ciutat 

Carme Riu     Consell Rector IMD 

      

Comissió de Seguiment de Processos Participatius 

Núria Font 

Carol Galais 

 

Ajuntament de Barcelona 

Pau González     Assessor de la Regidoria de Drets de Ciutadania i  

Participació 

Gerard Lillo     Tècnic de Democràcia Activa i Participació  

Manel Punsoda     Direcció de Democràcia Activa i Participació 

 

Secretaria tècnica  

Yolanda Jiménez    Suport tècnic EIDOS Dinamització Social 

Carol Blesa     Suport tècnic EIDOS Dinamització Social 

 

 

Ordre del dia 
 

 Presentació del procés participatiu que s’ha engegat. 

ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PAM 2019-2023 
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 Valoració, comentaris i propostes. 

 

 

Principals idees 
 

Presentació del procés participatiu 

 

Es presenten les persones de l’Ajuntament que lideren el procés de participació i que 

l’explicaran en aquesta reunió: Pau González, assessor de la Regidoria de Drets de 

Ciutadana i Participació, Manel Punsoda, director de Democràcia Activa, i Gerard Lillo, tècnic 

de Democràcia Activa i responsable del projecte de PAM. 

 

Es lliura el decret d’alcaldia d’aprovació del procés de participació, on s’indica que aquest 

grup de treball del Consell de Ciutat és l’encarregat de fer el seguiment del procés. Es va 

considerar que per estalviar temps i recursos, i evitar multiplicar estructures, era més efectiu 

aprofitar una ja en funcionament. A més, el grup de treball també inclou a persones de la 

Comissió Assessora de processos de participació, expertes en la matèria. Aquesta Comissió 

està formada per diverses persones que s’aniran rotant, amb l’objectiu que només dues 

persones participin per reunió. Avui hi són presents la Núria Font i la Carol Galais. 

 

L’objectiu del grup de treball és doble: d’una banda, avaluar el procés participatiu i veure si la 

proposta és l’adequada; i d’altra banda, elaborar un dictamen sobre els continguts a incloure 

en el PAM. Les persones expertes només participen en l’acompliment del primer objectiu. 

 

L’objectiu bàsic del procés participatiu del PAM és 

definir l’estratègia de ciutat per als pròxims quatre 

anys. No es parteix de zero, ja que es compta amb 

un esborrany que sorgeix de les necessitats 

detectades, de programes electorals, de documents 

d’entitats, etc. Per a fer-ho, es generaran debats en 

espais ja existents, es crearan debats específics, i 

s’obrirà la possibilitat de participar també mitjançant 

la plataforma web decidim.barcelona. 

 

El procés del PAM és similar al de fa quatre anys, amb la novetat d’obrir la possibilitat de 

participar també en els pressupostos, el qual ha d’esdevenir també un exercici pedagògic per 

a tota la ciutadania. Es reserva, doncs, 75 M€ per pressupostos participatius, en els quals es 

pot contribuir mitjançant la plataforma decidim.barcelona. 
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Per al pressupost participatiu, s’han 

analitzat experiències d’altres ciutats 

catalanes, de l’estat i del món. A partir 

d’aquí, s’ha creat una proposta per a 

participar en projectes d’inversió que no 

generin despesa corrent. Com a Ajuntament 

hem de saber transmetre què és una 

inversió d’aquest tipus. Com a exemple, la 

reutilització d’una sala d’un centre cívic per 

a donar-li un ús de sala d’informàtica seria 

una proposta acceptable; en canvi, fer un nou centre cívic no seria una proposta a considerar 

perquè generaria despesa corrent. 

 

En una setmana ja s’han recollit 230 

projectes. Per presentar un projecte s’ha 

d’emplenar una fitxa (nom, descripció, dades 

de contacte de la persona, línia de PAM 

relacionada, àmbit territorial, perspectiva de 

gènere, impacte esperat, agents que 

interaccionin amb la proposta, cost aproximat, 

i arxiu adjunt si es tracta d’alguna 

reivindicació de fa temps d’entitats). El cost 

de l’actuació ha de ser total: obra, direcció 

d’obra, etc.  

 

Ara estem en fase I de recollida de propostes, 

en la qual tothom pot participar. Poden donar 

suports i prioritzar propostes les persones empadronades a la ciutat. Una novetat respecte a 

altres experiències és que ho podran fer les persones majors de 14 anys, emmirallant-se en la 

legislació sobre protecció de dades. Es podrà votar una proposta del teu districte i una altra 

d’un districte a escollir. El mínim per a cada proposta és de 50.000 euros de cost fins a un 

màxim del 30% del pressupost assignat per districte (amb un màxim de 2 milions). 

 

La fase 2 del projecte és molt interna, ja que correspon a la revisió dels projectes i 

comprovació de què aquestes compleixin els requisits. 
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Hi haurà una fase de priorització a l’abril. Aquesta respon al volum important de projectes que 

es recolliran per districte, i a la impossibilitat per part de la ciutadania d’estudiar-los per decidir 

quins votar. En aquesta fase cada persona disposa de 2 a 10 suports que pot repartir, amb 

l’objectiu d’aconseguir 30 projectes per districte. Posteriorment, ciutadania i equips tècnics 

valoraran els projectes abans de portar-los a votació. Per a fer-ho, s’organitzaran tres 

trobades presencials a tots els districtes, en les quals es convocaran a les persones que les 

han presentat. Si amb 30 projectes no s’arribés al pressupost per districte, s’escollirien més 

per a posar-los a votació. 

 

La fase de votació es portarà a terme del 26 de maig al 7 de juny. Cada persona ha de votar 

com a mínim tres projectes (s’ha fet intentant evitar que voti el seu projecte i cap altre més). A 

cada districte s’habilitarà un punt d’assessorament presencial per ajudar a acabar de 

concretar o millorar el projecte. Per a la pròxima reunió, es podria fer un llistat dels llocs 

perquè les persones integrants del grup de treball facin difusió. S’informa que per registrar-se 

en la plataforma és necessari un correu electrònic, i no totes les persones en tenen. Per això, 

s’ha previst en aquests punts fer “impersonacions”; és a dir, s’acudeix al punt presencial i les 

persones organitzadores obren una sessió de mitja hora per a permetre que puguin votar. 

 

Per a la recollida de propostes dins el 

procés de participació del PAM, i a més 

dels carrets a l’espai públic, s’han previst 

sessions específiques i debats en espais de 

participació presencial ja existents (òrgans 

estables, consells de barri, etc.). En total, 

s’han organitzat 250 debats, 41 per l’àmbit 

de ciutat i la resta per districtes. Referent a 

les sessions específiques, es portaran a 

terme debats amb infants, joves, gent gran i 

persones amb discapacitat (vegeu imatges). 

 

Aclarir, també, que cada persona pot 

presentar fins a 10 propostes al PAM i tres 

propostes al pressupost participatiu.  

 

Finalment, es comenta que el plantejament de la reunió d’avui és informar del procés i per 

concretar la següent reunió. S’ha considerat que si durant aquest temps sorgeix algun 

imprevist no contemplat en el Reglament de Participació, es convocarà a la Comissió de 

seguiment per a consultar quina ha de ser la manera de procedir. 
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Consultes i comentaris realitzats 

 

- Es pregunta si les xarxes que estan dins de l’acord ciutadà s’han tingut en compte en 

els debats en òrgans estables, al que es respon que sí, ja que s’ha organitzat un debat 

específic amb entitats de l’acord ciutadà. 

 

- Es demana disposar de la presentació utilitzada per explicar el pressupost participatiu i 

del decret d’alcaldia en format digital. Es respon que es trametrà a la secretaria del 

Consell tota la documentació per a ser enviada a les persones integrants del grup de 

treball. Es comenta que també existeix un breu vídeo explicatiu, del qual es farà arribar 

l’enllaç (està publicat al decidim.barcelona i a Youtube). 

 

- Es consulta sobre quines són les eines de difusió utilitzades per a donar a conèixer el 

procés. S’explica que es fa difusió mitjançant cartelleria pels districtes, però també a 

mitjans de premsa escrita i de comunicació local. S’han editat fulletons en català, 

castellà, tagal, mandarí, anglès, francès, àrab i urdú, per si es volen organitzar debats 

amb col·lectius específics. Els fulletons en diferents idiomes no estan impresos però 

estan disponibles al decidim perquè cada districte es pugui imprimir els que necessiti.  

 

- Es considera que s’haurien d’anar veient els projectes que es presenten tant al PAM 

com al pressupost participatiu, ja que això permetria a les entitats del territori poder 

crear sinèrgies; és a dir, recollir el què s’està dient al teu barri o districte i demanar a la 

persona que ha presentat la proposta que es posi en contacte amb l’associació veïnal 

per donar més força a la idea. En aquest sentit, s’apunta que s’estava plantejant la 

possibilitat que les entitats fessin una sessió per desenvolupar estratègies que 

permetessin d’una banda, enfortir el teixit social, i de l’altra reforçar les aportacions 

presentades. Des de l’Ajuntament s’aclareix que els projectes estan publicats al 

decidim.barcelona justament perquè puguin ser consultables, i que a data d’avui hi ha 

aproximadament uns 230 projectes de pressupost i 70 de PAM. Ara mateix, s’està fent 

una moderació activa per anar concretant i demanant informació, però que es tracta de 

projectes en obert sense validar. S’explica que cada persona disposa de 10 dies per a 

editar la proposta publicada, en cas de voler fer alguna modificació sobre aquesta. 

 

- En els centres d’infants tenen persones de 14 anys que podrien votar les propostes de 

pressupost però que no tenen correu electrònic propi. Es consulta si l’entitat pot 

facilitar el seu correu i que ho facin des d’aquí. Es respon que per votar cal un compte 

associat a un correu, el qual no es pot repetir, però que sí se’ls podria obrir un correu 
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corporatiu per cadascun, si tenen aquesta possibilitat. També s’ofereix la possibilitat 

de parlar amb l’Ajuntament perquè puguin acudir a un punt habilitat o bé considerar un 

equip mòbil que es pugui traslladar fins al centre. 

 

- Es consulta si des de les entitats o col·lectius es poden organitzar activitats lúdiques 

per a demanar el vot per determinats projectes, al qual es respon que sí. 

 

- Es pregunta si només poden votar veïnes i veïns de Barcelona, ja que potser hi ha 

persones que no hi viuen però treballen i tenen una vida activa a la ciutat. Es respon 

que per votar les propostes sí cal estar empadronat, però per presentar-les no. El 

decidim.barcelona verifica les dades amb el padró i confirma la possibilitat de votar.  

 

- Es consulta sobre la possibilitat de promoure debats des de les entitats com es va fer 

a l’anterior mandat. Es respon que sí, i que en cas de voler publicitar-los es pot 

trametre la informació a l’Ajuntament per ampliar la difusió. 

 

S’acorda que la pròxima reunió de la Comissió de seguiment serà el dia 17 de març de 17 a 

19 hores. Es reservarà la sala i s’enviarà la convocatòria uns dies abans de la reunió. 

 

Acords 
 

 Enviar a totes les persones la documentació explicativa del procés: presentacions, 

decret d’alcaldia en format digital, i enllaços a vídeos i al decidim.barcelona. 

 Reservar la sala i convocar la següent sessió per al dia 17 de març de 17 a 19 hores. 

 Per a la pròxima reunió, preparar un llistat de punts d’atenció on es poden anar a 

presentar propostes i votar mitjançant sessions de 30 minuts obertes. 

 Com a entitats i membres del Consell de Ciutat, col·laborar en donar a conèixer el 

projecte i contemplar la possibilitat d’organitzar sessions específiques de debat i/o 

actes lúdics amb els seus i les seves associades i amb el veïnatge, amb l’objectiu 

d’ampliar el senyal, recollir més propostes, aconseguir més suports i/o un major 

nombre de vots a determinats projectes de pressupost participatiu. 

 Des de l’Ajuntament, oferir suport en la difusió de les sessions i debats que puguin 

organitzar les entitats, i que li siguin comunicades. 

 En el cas de centres de menors, contemplar la possibilitat per part d’aquests centres 

de concretar amb l’Ajuntament una data perquè les persones amb edat per participar 

(a partir de 14 anys) puguin visitar un punt habilitat per presentar o votar les propostes, 

o bé que es pugui traslladar un equip tècnic al centre. 


