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DECRET D’APROVACIÓ I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA 

REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA MADRID I EL CARRER BERLÍN 

 

Atès que les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, aprovades el dia 22 de 

novembre de 2002, i publicades en el BOPB núm. 298, de 13 de desembre de 2002, en el seus 

articles 22 a 25 regulen els processos de participació que es duen a terme a la ciutat de 

Barcelona. 

 

D’acord amb el Decret d’Alcaldia, d’1 de març de 2018, mitjançant la qual es delega a la 

Tinenta d’Alcaldia la competència per aprovar i convocar processos participatius segons allò 

establert als articles 13 i 30 de la Carta Municipal de Barcelona. 

 

Aquest procés participatiu s’observa vinculat, de manera anticipada, amb la tramitació i 

aprovació d’un instrument de planejament urbanístic com ara la previsible Modificació del Pla 

General Metropolità. 

 

DISPOSO 

 

Primer. APROVAR el procés participatiu per a la reurbanització de l’avinguda Madrid i el carrer 

Berlín, d’acord amb l’article 22.1 de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana. 

 

Antecedents 

 

L’avinguda Madrid i el carrer Berlín són vies urbanes l’eix de les quals marca la frontera entre 
els Districtes de Les Corts i de Sants-Montjuïc. Es tracta d’un eix principalment viari amb 
voreres estretes i en mal estat i un gran espai pels cotxes en alguns trams. El projecte a 
redactar pretén transformar l’Avinguda de Madrid en un eix més cívic, més amable i amb més 
qualitat urbana; amb més espai pel vianant i amb una mobilitat més sostenible. 
 
 
I) Objecte del procés participatiu 

L’objecte del procés participatiu és promoure el debat ciutadà sobre els criteris d’urbanització 

de l’eix avinguda Madrid-carrer Berlín. En concret, els objectius són: 

 

─ Comunicar i divulgar els treballs tècnics en relació a la redacció del projecte executiu, 

així com els espais i mecanismes que permetran la implicació del veïnat en la seva 

definició. 

─ Elaborar una diagnosi compartida amb els agents de l’àmbit que reculli les 

problemàtiques i punts forts actuals, per cadascun del àmbits de l’eix. 

─ Promoure un debat ciutadà que permeti incorporar la visió del veïnat en relació a les 

propostes tècniques plantejades. 
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─ Facilitar el contrast i el recull d’informació i propostes per complementar els treballs 

tècnics. 

─ Facilitar el seguiment del projecte 

 

II) Àmbit territorial i perfil de les persones convocades al debat 

L’àmbit territorial del debat són els barris de La Maternitat-Sant Ramon i Les Corts, del districte 

de Les Corts; i els barris de Sants-Badal i Sants, del Districte de Sants-Montjuïc. 

 

El perfil de les persones i organitzacions cridades a participar, a banda de la ciutadania en 

general, el teixit associatiu veïnal dels barris de l’entorn, agents d’activitat econòmica, i 

col·lectius i entitats de l’entorn (centres educatius, diversitat funcional, perspectiva de gènere, 

culutrlas, etc). 

 

III) Òrgan administratiu responsable del funcionament del procés participatiu 

L’òrgan responsable és la Direcció de Comunicació i Participació de la Gerència d'Ecologia 
Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

IV) Nombre, característiques de les persones membres i funcions de la Comissió de 

Seguiment 

Inicialment, es proposarà que la Comissió de Seguiment d'aquest procés participatiu estigui 

integrada per persones representants de la pluralitat d'actors a implicar en el procés: 

 Districte de Sants-Montjuïc. 
 Districte de Les Corts. 
 Associació de veïns Sants-Badal 

 Centre Social de Sants  
 Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de les Corts  
 Assoc. Veïns i Comerciants El Racó de les Corts  
 Assoc. Veïns Les Corts Sud 
 Eix comercial Sants - les Corts  
 Sants Establiments Units  
 Associació Les Corts Comerç 08028 
 Escola del Carme 
 CEIP Escola Lavínia  
 Escola Barcelona 
 Escola Sopeña Barcelona 
 CC Pere Quart  
 Amics de la Bici 
 Assoc. Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3 
 Taller Ocupacional Ariadna 
 Casal Gent Gran Can Novell 
 Taula de Dones 
 Consell de Dones de Sants-Montjuïc  
 Església Santa Tecla 
 FAVB 
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La Commissió de Seguiment exercirà les funcions següents: 

a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, 

suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre informe. 

b) Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i recomanar 

millores. 

c) Emetre informe sobre les esmenes presentades per les persones participants en els 

instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les sessions. 

d) Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o millores. 

e) Les altres que se li encomanin amb el decret d’aprovació del procés o posteriorment 

 

 

Segon. CONVOCAR el procés participatiu per a la reurbanització de l’avinguda Madrid i del 

carrer Berlín d’acord amb les especificacions establertes en els articles 23 i 24.4 de les Normes 

Reguladores de la Participació Ciutadana. 

 

A) Període dels actes i debats 

Es preveu que el període d’actes i debats es desenvolupi entre els mesos de desembre de 2021 

i abril de 2022. 

 

Aquesta planificació és susceptible de modificació per tal d’adaptar el procés de participació a 

la variabilitat que pugui derivar-se de l'evolució de la situació provocada per la incidència de la 

Covid-19, entre d'altres. 

 

 

B) Planificació general dels actes i debats a desenvolupar 

Es proposa un procés basat en diverses fases i espais de participació. 

 

1) Fase d'informació i inici del procés participatiu 

La fase d’informació i presentació del procés participatiu comprèn les següents accions: 

- Constitució de la Comissió de Seguiment del procés participatiu. 

- Producció de cartelleria específica amb les sessions i activitats del procés 

participatiu. 

- Posada en marxa la pàgina del procés al Decidim.barcelona. 

 

2) Fase de diagnosi 

La fase de diagnosi comprèn les següents accions: 

 

- Passejades exploratòries de diagnosi. Es proposa la realització de dues passejades 

exploratòries amb uns recorreguts que vagin des dels extrems fins al centre, amb 

l’objectiu de recollir problemàtiques i punts forts de cada zona.   



 
 
Gerència d'Àrea d’Ecologia Urbana 

Participació 

4 

- Entrevistes a diferents agents especialment implicats o amb incidència en relació 

als usos de l’espai públic de l’àmbit per recollir una primera diagnosi de l’àmbit 

(especial atenció a comerciants) (5 - 10 entrevistes).  

- Enquesta on-line amb l’objectiu de recollir problemàtiques i punts forts de 

l’àmbit. 

 

3) Fase de debat 

Durant la fase de debat ciutadà es preveu la recollida de propostes amb la realització 

d’una sessió de debat que s’organitzarà amb diversos grups de treball,  un per cada tram 

diferenciat de l’eix a reurbanitzar, amb el doble objectiu de: 

- Presentar els primers treballs de diagnosi i idees de reurbanització de l’equip 

redactor. 

- Resoldre dubtes, aclariments i recollir propostes de millora per incloure al 

projecte executiu. 

 

3) Fase de retorn i seguiment 

Durant aquesta fase es validen les conclusions del procés participatiu (la memòria 

participativa) en el marc de la Comissió de Seguiment, es publiquen a la plataforma 

Decidim.barcelona i s’expliquen en els espais i òrgans de participació que corresponguin, 

com ara els Consells de Barri corresponents. 

 

El procés participatiu serà adaptable per tal que es pugui desenvolupar tant presencialment 

com digitalment en funció de l’evolució del context sanitari i de les recomanacions i directrius 

que estableixin les autoritats sanitàries. 

 

 

C) Documentació i informació necessàries 

La informació i documentació necessària per al desenvolupament del procés participatiu és la 

documentació de partida que presenti l’Ajuntament de Barcelona. 

 

D) Sistema d’informació i comunicació del procés participatiu 

El procés participatiu s'informarà i comunicarà mitjançant la plataforma digital de participació 

Decidim.barcelona, butlletins municipals, les xarxes socials, correus electrònics específics i 

cartelleria als barris implicats. 

 

A la plataforma de participació Decidim.barcelona es publicarà tota la informació sobre el 

procés i la documentació de referència. 

 

E) Formes de retorn dels resultats del procés participatiu 

El retorn es realitzarà tant a nivell presencial, si la situació sanitària ho permet, com digital. 

L’informe de conclusions del procés participatiu (la memòria participativa) es presentarà  en el 

marc de la Comissió de Seguiment del procés participatiu, i en els Consells de Barri dels barris 

de l’entorn, si s’escau, i es publicarà a la plataforma Decidim.Barcelona. 
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F) Indicadors orientatius per a l’avaluació del procés participatiu 

L’avaluació del procés participatiu es realitzarà a partir de les fitxes d’avaluació i els indicadors 

establerts per la Direcció de Democràcia Activa per als processos participatius que es 

desenvolupen a la ciutat de Barcelona. 

 

En les sessions de debat presencials, si la situació sanitària ho permet, o telemàtiques es 

lliurarà un formulari de valoració de la sessió (o un enllaç a la versió digital) per a les persones 

participants. 

 

Tercer. PUBLICAR aquest decret al web de l’Ajuntament i a la plataforma digital corresponent, 

d’acord amb allò establert als articles 69.1 i 70 bis de la llei 7/1985, reguladora de les bases del 

règim local. 

 

 

La Gerent d’Àrea d’Ecologia 
Urbana Sra. Sònia Frias 
Rollón 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
Dono la meva conformitat a la proposta i la converteixo en resolució, a la data de la signatura 
electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Segona Tinenta d’Alcaldia, (p.d. 01/03/18) 

Janet Sanz Cid 
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