INFORME DE TROBADA PRESENCIAL
PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
1. NOM DE LA TROBADA:
CONSELL SECTORIAL D’ECONOMIA
2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:
03/03/2020
SEU DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC. SALA CADIRES VERMELLES
3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS: 11

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 55

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS:
Masculí Femení No binari
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6. ORDRE DEL DIA
1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos
participatius
2. Debat sobre les propostes del PAD
3. Debat sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius
4. Presentació del seguiment del procés a través del Decidim.barcelona i properes
trobades

7. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ DEL DISTRICTE (PAD) I DELS PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el qual 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 les persones participants deliberen sobre les principals necessitats del districte, amb
la finalitat de recollir, posteriorment, idees de millora de les necessitats detectades. Aquestes
idees poden fer-se en format de propostes pel PAD o de projectes d’inversió pels 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/
8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT
(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.)
15’ PRESENTACIÓ PAD/PAM + PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
30’ DEBAT NECESSITATS + RECULL D’APORTACIONS
 Sobre els àmbits d’economia.
30’ TREBALL EN ELS PROJECTES D’INVERSIÓ
 Recull de fitxes de projectes desenvolupades per les persones participants.
10’ TANCAMENT
 Explicació del funcionament del Decidim i pròximes sessions de debat.
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA
Títol de la proposta

Descripció de la proposta

Remodelació del carrer Alts Forns

És un carrer que necessita una reforma integral (arranjament
voreres, asfalt, enllumenat, etc.). Es proposa que aquest
arranjament integri fer-lo d’ús exclusiu per a vianants.
Aquest projecte seria impulsor de noves activitats
econòmiques als barris del districte. Consisteix en que des de
l’Ajuntament es posi a disposició d’emprenedors/ores locals
per tal de facilitar l’obertura d’un nou negoci. L’arrendament
per un temps limitat d’aquest local té unes condicions que
faciliten comprovar si el negoci pot ser factible.
Vehicular un sistema de pagament de taxes per a les grans
empreses estrangeres que es dediquen a fer negoci online.
Desenvolupar un pla per tal d’impulsar mesures de protecció
del comerç de proximitat
Es considera que cal remodelar íntegrament el passeig

Desenvolupament del projecte
“Botiga tester”

Taxa “Ballarin” o última milla
Impulsar mesures de protecció del
comerç local
Remodelació del passeig de la Zona
Franca
Fomentar la formació contínua
(vinculada a les TIC) entre persones
en actiu

Creació del punt d’activació
econòmica

Creació d’una escola
professionalitzadora a la Marina
que doni resposta a les necessitats
de les activitats vinculades al Port
de Barcelona
Creació d’un HUB de districte

Total de propostes
realitzades

Definir un pla formatiu vinculat a les necessitats TIC per a
persones en actiu. Aquestes formacions es podrien realitzar
en els mateixos equipaments que ofereixen formacions, però
haurien de ser en horari “nocturn”. D’aquesta manera es
podria oferir una formació contínua per adaptar-se a les
necessitats del mercat laboral.
Aquest espai hauria de servir per fomentar l’activitat de
persones emprenedores, la dinamització d’activitats
formadores, etc. Hauria d’integrar diferents serveis i projectes
i per tant ser un espai amb capacitat per a centralitzar els
serveis i recursos del districte.
Hi ha una demanda continua de persones treballadores per
part de les diferents activitats del Port de Barcelona amb
perfils molts específics. Caldria crear una escola tècnica a la
Marina per tal de formar a persones d’un barri on el nivell
d’atur és molt elevat.
Impulsar la creació d’un espai de coworking amb espai per
facilitar esdeveniments i trobades pels negocis del districte
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10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1
Títol del projecte
Arranjament i rehabilitació dels
carrers Vallespir i Galileu
Renovar l’enllumenat de carrer de
la Creu Coberta
Instal·lar senyalització dels eixos
comercials del districte

Activació dels Bi Cons
Creació d’una APP dels comerços
del barri
Arranjament del carrer Rector
Triadó

Total de projectes realitzats

Descripció del projecte
Arranjar ambdós carrers integralment
Realitzar millores en relació a l’enllumenat del c/Creu de la
Coberta
Dissenyar la senyalística dels eixos comercials del districte. Es
considera que la senyalització existent no dona resposta a les
necessitats reals (per exemple, es considera que són massa
petites les plaques d’indicacions). Caldria integrar amb una
visió general de districte la senyalística dels diferents eixos
comercials.
Aquest és un projecte que es va desenvolupar i es considera
que caldria reformular-ho i ampliar-ho a nivell districte.
Aquesta APP hauria de potenciar el coneixement de les
diferents ofertes, impulsar la creació de rutes turístiques,
show rooms, etc.
Plataforma única i arranjament del c/Rector Triadó
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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA
Les persones participants a la trobada consensuen el lideratge i la redacció dels diferents
projectes de pressupostos d’inversió entre els i les assistents. De manera que seran integrades
a la plataforma Decidim.barcelona des del perfil personal o d’entitats. Hi han alguns dels
projectes que es consensua que es treballaran i redactaran col·laborativament entre diferents
persones.

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA
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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