INFORME DE RETORN· Octubre 2021

SESSIONS TELEMÀTIQUES
Destinataris i objectius

INFORMES DE LES SESSIONS
Sessió telemàtica núm. 1 amb personal de l'Ajuntament
2 de juny de 2021 > Acta de la sessió (pdf)
Sessió telemàtica núm. 2 amb personal de l'Ajuntament
21 de juny de 2021 > Acta de la sessió (pdf)
Sessió telemàtica núm. 1 amb membres de la xarxa B+S
15 de juny de 2021 > Acta de la sessió (pdf)
Sessió telemàtica núm. 2 amb membres de la xarxa B+S
29 de juny de 2021 > Acta de la sessió (pdf)

ÀMBITS
PRELIMINARS
DEL PLA
(Abast social del Pla)

Element
estructurador
del procés
participatiu

DADES DE PARTICIPACIÓ
Segons els diversos instruments

Sessions amb personal de l’Ajuntament
Sessions amb membres xarxa B+S
Qüestionari ciutadà

Plataforma DECIDIM (plantejament propostes)
Plataforma DECIDIM (canvis marc estratègic)
Plataforma DECIDIM (priorització accions)

NÚMERO DE PROPOSTES REBUDES
Segons els diversos instruments

357

217

72

Sessions amb Sessions amb
personal de membres xarxa
l’Ajuntament
B+S

45
Plataforma
DECIDIM

23
Qüestionari
ciutadà

TOTAL

Notes: No s’inclouen les 36 propostes d’accions que la proposta preliminar de Pla incloïa com a exemples
Les propostes rebudes a les sessions no inclouen algunes que s’han descartat per motius diversos.

NÚMERO DE PROPOSTES REBUDES
Segons els àmbits/eixos preliminars del Pla
92

84
58
48
39

31

5
Àmbit 1

Àmbit 2

Àmbit 3

Àmbit 4

Àmbit 5

Eix 1

Eix 2

% DE PROPOSTES ACCEPTADES
Segons els diversos instruments
79%

71%
61%

69%

20%

Sessions amb
personal de
l’Ajuntament

Sessions amb
membres xarxa
B+S

Plataforma
DECIDIM

Qüestionari
ciutadà

TOTAL

MOTIUS PER DESCARTAR PROPOSTES
• Proposta massa genèrica, amb poca concreció

• Proposta massa concreta
• Proposta que l’Ajuntament ja està executant
• Proposta que no encaixa en l’abast del Pla
(encaixa, o ja està prevista, en altres plans
i/o estratègies municipals relacionades amb el Pla Clima,
verd i biodiversitat, mobilitat, residu zero, urbanisme, etc.)
> ha estat el principal motiu per descartar propostes.
No obstant, les propostes descartades es faran arribar a les
àrees corresponents
• Proposta que no resulta viable tècnicament o
econòmicament
• Proposta que es competència d’altres administracions

TEXTOS PARTICIPATIUS (Marc estratègic del Pla)
Missió
Visió
Objectius estratègics
Línies d’acció

2 esmenes (cap acceptada)
2 esmenes (1 acceptada)
2 esmenes (1 acceptada) | 2 comentaris
7 esmenes (1 acceptada) | 7 comentaris

ESMENES ACCEPTADES
Visió

A la Barcelona del 2030 la ciutadania és corresponsable i
coprotagonista, AMB LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES I ALTRES AGENTS,
de la transformació social necessària per fer front a la crisi global,
inclosa l'emergència climàtica. Això comporta que entén la dimensió
del repte i disposa de les eines i la gosadia necessàries per actuar.

Obj. Estratègic 1

Incrementar significativament el coneixement social de la crisi global
que viu el Planeta, inclosa l'emergència climàtica, i de la necessitat de
nous valors i estils de vida per afrontar-la i revertir-la.

Línia d’acció 5.3

Establir col·laboracions amb el sector privat per fer possible
una ACCIÓ POTENT en l'àmbit de la cultura de la sostenibilitat.

PROPOSTES MÉS PRIORITZADES (amb més de 40 suports)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Turisme + sostenible 100 suports
Incorporar clàusules de sostenibilitat a les
contractacions 91 suports
Informar més i millor sobre el destí dels residus
80 suports
Ajuntament Residu Zero 77 suports
Assessorament i suport a les comunitats de veïns
i els edificis d'oficines per tal que adoptin noves
mesures ambientals 73 suports
Impulsar el teletreball 70 suports
Obres sostenibles 69 suports
Per una alimentació sana, justa i sostenible 67
suports
Subvencions pel clima 67 suports
Alimentació sostenible 67 suports
Promoure un moneder de punts climàtics 67 suports
Fomentar a les escoles activitats mediambientals
65 suports
Edificis municipals eficients energèticament
64 suports
Facilitar els projectes que promouen la reutilització
61 suports
Campanyes per promoure la mobilitat en bicicleta
o a peu 61 suports

(En aquest enllaç totes les accions amb els 4.808 suports rebuts)

16. Un altre tipus d'ocupació de l'espai públic és possible
60 suports
17. Fer campanyes ciutadanes per fomentar i normalitzar
l'ús d'envasos reutilitzables 58 suports
18. Incorporar criteris de sostenibilitat a totes les línies
de subvencions 56 suports
19. Difondre taules de càlcul de les despeses energètiques
a electrodomèstics de la llar 50 suports
20. Recolzem les iniciatives socioeconòmiques de productes
i serveis o de consum responsable 49 suports
21. Oci + sostenible 49 suports
22. Formar la ciutadania en materials NO reciclables
48 suports
23. Impliquem a adolescents i joves 47 suports
24. Promoure el consum responsable i hàbits d'alimentació
més sostenibles 47 suports
25. Mercats d'intercanvi 45 suports
26. Visibilitzar el medi marí 44 suports
27. Projecte Ajuntament neutre en carboni 44 suports
28. Cursos de conducció segura en bicicleta per promoure
l'autonomia dels joves infants 42 suports
29. Punts verds com a centres de divulgació 41 suports
30. Aliances amb els grans supermercats 41 suports
31. Treballar conjuntament amb la resta de l’AMB 41 suports
(De mitjana, cada participant ha prioritzat 17 propostes, d’un màxim de 25)

DADES WEB al portal Decidim.barcelona

Del 20 de maig de 2021
al 14 d’octubre de 2021

PLA CANVIEM PEL CLIMA 2030
Estratègia de Cultura de Sostenibilitat de Barcelona

