RESUM DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

Data: dilluns 9 de març de 2020
Lloc: Seu del Districte de Nou Barris, Sala d'Actes
Hora d’inici: 17.00 h
Hora de finalització: 19.30h
ASSISTENTS
Composició de la taula: Sheila María Guerra --consellera tècnica i de l'àmbit,
presidenta en funcions del consell- , consellera del PSC. Guillem Gabarnet Colomines,
conseller de Barcelona en Comú. Miguel Angel Palos, conseller de ERC. Juan del Olmo
Fernández i Noemí Martín , consellers de Cs. Gabriel Duarte, gerent del Districte.
Guillem Encabo, tècnic de prevenció del districte. Merche San Segundo, tècnica de
medi ambient i de suport a prevenció.

NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS EN LA DINAMITZACIÓ: 14
EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 40
GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS:
Masculí
8

Femení
6

No binari
0

ORDRE DEL DIA
1. Presentació de l’equip tècnic i polític del Districte de Nou Barris de
l’Ajuntament de Barcelona
2. Torn de paraules als veïns
3. Presentació de l’equip dinamitzador
4. Treball en grups PAD
5. Treball en grups PIM
6. Posada en comú i tancament

TEMES TRACTATS

Presentació del programa d'actuació del districte (PAD) i dels pressupostos
participatius
L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la
ciutadania, de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització
de projectes d’inversió als 10 districtes.
La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer
moment la ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin
estudiades pel govern de Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la
definició, priorització o addició de projectes d’inversió per a incorporar el procés de
“Pressupostos participatius”.
Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i
projectes sorgides de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/

Breu descripció del desenvolupament del debat
(metodologia, nombre de grups creats, temàtiques tractades, etc.)
La puntualitat a la sala va ser un fet objectiu. La recepció, va anar a càrrec de l’equip
dinamitzador del procés i del Consell Sectorial. En aquest sentit, es va facilitar el full
d’assistència per tal que tots poguessin signar els documents pertinents.
Es va aprofitar aquest contacte per tal d’informar de l’existència de tríptics i
documents informatius que es van deixar a la taula al costat de la sortida per a que
qualsevol interessat o interessada pogués consultar-ho.
Seguidament va iniciar el Consell Sectorial amb la pertinent explicació del càrrec polític
amb acompanyament de tècnics de districte. L’explicació va ser de posada en context i
explicació del què era el PAM i el PAD i com s’estructurava El Decidim. Es va explicar el
procés, en tant a, filosofia de ser, fases, estructura i moments claus. Un cop explicat el
PAM-PAD i el Decidim. Es va obrir torn al veïnatge.
Finalitzat això es va passar a explicar les dinàmiques de la sessió. Es va tractar el PAD i
es va demanar si existien projectes d’inversió que volguessin compartir.
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Es va crear tan sols un grup de treball format per 6 persones. Dos dels assistents van
marxar al inici de la sessió per discrepàncies en el procés. La resta per ser de partits
polítics, o GU o altres serveis de l’Ajuntament van decidir no participar i quedar-se al
marge. En línies generals es van aprovar les línies PAD, però aportant esmenes per
millorar la proposta. Les precisions es troben en el respectiu apartat d’esmenes al
PAM-PAD. Es va arribar a un consens molt fort amb una projecte d’inversió.
Va centrar tota l’atenció del debat qüestions com la seguretat ciutadana, la vigilància, i
la cura dels espais intentant abordar des d’una perspectiva integral aquesta qüestió.
Aquest fet va implicar que agents com la policia, GU, educadors a peu de carrer,
dinamitzadors d’espais públics i mediadors van ocupar la major part del temps de la
sessió.

PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA
TROBADA1
Títol del projecte
Reforma zona verda àrea
del col·legi Palma de
Mallorca

Total de projectes realitzats

Descripció del projecte
Reforma de la zona verda amb la intenció d’afavorir
la convivència entre les diferents famílies de la zona,
sobretot aquelles que porten fills i filles en el col·legi
de Palma de Mallorca.
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Altres observacions rellevants sobre la trobada
Cap.

1

La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat
publicada a la plataforma Decidim.barcelona.
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Fotografia del plafó de valoració de la trobada
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