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1. Els 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.  

L’import total del pressupost participatiu al Districte és de 9 milions d’euros. 

 

 La ciutadania també podrà participar en la definició de l'estratègia del govern 

municipal, fent aportacions als documents: 

• Programa d’Actuació Municipal (PAM)  

• Programes d’Actuació de Districte (PADs) 
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2. Fases del procés participatiu  
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Fase de debat:  
PAD  

3 febrer –  
27 març 2020  

 

 

 

 

Fase de debat:  
Presentació de 

projectes 

3 febrer –  
27 març 2020  

 

Fase de 
priorització: 

suport a 
projectes 

20 d’abril –  
30 d’abril 2020 

Fase de 
concreció:  

dels projectes 
prioritzats 

4 maig –  
22 maig 2020  

Fase de 
votació final: 
selecció dels 

projectes 
d’inversió 

26 maig –  
7 juny 2020  

Fase de 
retorn: 

Presentació 
PAD  

Juny – juliol 2020 

 

 

 

 

Fase de 
retorn: 

Seguiment 
projectes 

Juny – juliol 2020 



Primers pressupostos participatius de Barcelona 

3. PAD / Pressupostos participatius 
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4. Què és una proposta del PAM/PADs?  

Una proposta del PAM/PAD és una aportació per a l'estratègia de la ciutat/districte, que pot ser 
de caràcter genèric (objectiu a treballar durant el mandat), o de caràcter més específic si es té 
clar com donar resposta a una necessitat concreta del districte. Si es tracta d’una inversió, es pot 
optar per presentar un projecte als pressupostos participatius. 
 
Les propostes que es vulguin aportar als debats del PAM/PADs han de comptar amb les següents 
característiques:  

 
☑ Tenir incidència en l’àmbit de ciutat (propostes de ciutat) o en l’àmbit d’un districte o barri concrets 
(propostes de districte).  
 
☑ Ha de procurar comptar amb una visió general de la realitat abordada, evitant les referències a situacions 
molt específiques.  
 
☑  Ha de ser viable tècnicament per a ser incorporada a la versió final del document. 
 
☑  Ha de comptar amb la validació política per a ser incorporada en la versió final del document.  
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5. Què és un projecte d’inversió del Pressupost 
participatiu?  
Al Pressupost participatiu es poden presentar projectes d’inversió, que abordin necessitats 
concretes d’un barri/districte. 
 
Les inversions són tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i que és perdurable en el 
temps. A efectes d’aquest procés participatiu, es consideren inversió projectes com:  
 
☑  Rehabilitació, reforma, ampliació, adequació, millora o dotació tecnològica o de mobiliari 
d’equipaments públics o infraestructures públiques existents. 

Exemples: millora d’espais en centres cívics, dotació d’una aula d’informàtica en casals de barri, adequació 
d’espais en un casal de gent gran, reforma dels entorns escolars dels centres educatius, millora d’espais en 
biblioteques, reforma de ludoteques, dotació d’uns vestidors en unes instal·lacions esportives, etc. 

 
☑  Construcció d’equipaments de dimensions reduïdes (pistes esportives, punts verds).  

 Exemples: pista de petanca, pista de bàsquet, espai de calistenia, etc. 

 
☑  Reurbanització i millora d’espais públics. 

 Exemples: carrers, places, parcs i zones verdes, horts urbans, àrees d’esbarjo per a gossos, etc. 

 
☑  Infraestructures i mobiliari urbà. 

 Exemples: tot tipus de mobiliari urbà (bancs, fonts, papereres), enllumenat, carrils bici, àrees de jocs infantils, 
escales mecàniques, ascensors, etc. en espais públics. 

 
☑  Aplicacions o infraestructura tecnològica (aplicacions, programari o webs d’àmbit de districte).  

 Exemples: adquisició d’una impressora 3D o pissarres digitals, aplicació mòbil, web banc de recursos de districte. 
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6. PAM/PADs 2020-2023   

Programa d'Actuació Municipal (PAM, d'àmbit ciutat) i els Programes d'Actuació de 
Districte (PAD, un per cadascun dels 10 districtes) són l’estratègia de govern del mandat, i 
es desenvolupen a través de 6 eixos:  
 
 

Drets socials Emergència 
climàtica 

Progrés 
econòmic 

Dret a la 
ciutat 

Aprenentatge, 
creativitat i 
vincles 

Governança 
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Els pressuposts participatius es vinculen als eixos PAD 
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7. DISTRICTE – Presentació PAD  
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Eix 4. Dret a la ciutat  
  
• Pla d’equipaments:  
 
Finalització obres equipament esportiu al carrer Roger, l’escola bressol i definició de 
nous equipaments en l’àmbit.  
 
Projectar l’equipament de barri a Sants-Badal.  
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7. DISTRICTE – Actuacions treballades per la 
Comissió de seguiment  
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• Pl. Olivereta: presentació projecte executiu i execució de l’obra. 
 
• Mobilitat V1: redireccionar el traçat del bus V1 per apropar-ho a la illa 

d’equipaments de Roger/Joan de Sada ( CAP, futura escola bressol en construcció,  
futura pista esportiva en construcció). 

 
• Remodelació dels carrers: Violant d’Hongria, Escultor Canet i procedir a l’estudi de 

canvi de direcció i de velocitat, Bagur ( de Canalejas fins Antoni de Capmany),  Torns, 
Bonsoms , Ventura Paja, Feliu Casanovas. S’incideix en tenir com a criteri d’actuació 
“zona de prioritat invertida”. 

 
• Zona de gossos al final dels Jardins de Sants: estudi de la seva ubicació al final dels 

jardins tocant a Antoni Capmany i seguin el model del carrer Priorat. 
 
• VIROTEX: pastilla de Paca Soler. 



Primers pressupostos participatius de Barcelona 

8. La trobada d’avui  
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Objectiu de la trobada: potenciar el debat entre les persones assistents. A través d’aquest 

debat definirem conjuntament diversos projectes que s’incorporaran al procés del 

pressupost participatiu. Per altra banda, també s’ha reservat una part del debat per a 

recollir aportacions per incorporar al PAD.  

 

L’estructura de la trobada és la següent:  

 

1) Debat (1a part): deliberació i recull d’aportacions (30 min.) 

2) Debat (2a part): desenvolupament de les fitxes de projectes (30 min.) 

3) Posada en comú i tancament (15 min.) 
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9. Decidim.barcelona  

 
• És la plataforma virtual de participació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
• La ciutadania pot accedir a tota la informació del procés participatiu.  

 
• Realitzar propostes, comentar les existents, presentar projectes d’inversió, donar-hi suport o 

votar-los. També s’hi recullen les aportacions realitzades durant les trobades presencials, 
punts mòbils de participació a l’espai públic i altres espais de participació presencial.  

 

https://www.decidim.barcelona 
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10. Properes trobades de debat al districte  
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11. Consultes i assessorament  

Dubtes tècnics sobre el Decidim.barcelona 
Correu > ajuda@decidim.barcelona 
Telèfon > 93.401.20.61 en el següent horari 
 De dilluns a divendres de 10h a 13h 
 Dimarts i dijous tarda de 16h a 18h 

Consultes generals sobre el procés participatiu 
participacio@bcn.cat 

Tota la informació sobre el procés i la resposta a preguntes freqüents es pot 
trobar a http://decidim.barcelona 
 

Suport i acompanyament a la presentació de projectes 
Tots els dilluns a partir del 17 de febrer i fins el 27 de març de 17.30 a 19.30h 
a la Seu del Districte de Sants Montjuïc (c. Creu Coberta, 104, 3a planta)  
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