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DECRET D’APROVACIÓ I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU DEL NOU PLA D’USOS 

DE L’EIXAMPLE 

 

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 la resolució de l’Alcaldia, de 15 de novembre de 2021, mitjançant la qual es 

delega en els regidors/es de govern, gerents sectorials i gerents de districte la competència 

per aprovar i convocar processos participatius a l’empara d’allò establert a l’article 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 d’ordenació de les activitats de pública 

concurrència, comerços alimentaris i altres activitats del Districte de l’Eixample com és el Pla 

d’Usos de l’Eixample.  

 

DISPOSO 

 

Primer. APROVAR el procés participatiu del Pla d’Usos de l’Eixample, d’acord amb l’article 22.1 

de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana. 

 

 

Antecedents 

 

Durant aquest mandat s’ha estat treballant el Pla d’Acció consensuat amb el veïnat i 
comerciants de l’Eixample pel que fa al disseny de la Superilla Eixample. 
 
Els treballs de participació de la Superilla s’han dut a terme amb sessions obertes al veïnat a 
diferents espais com els consells de barri i, especialment, als grups impulsors de Superilla 
Eixample. 
 
En aquests espais i de forma reiterada ha sorgit la demanda i la necessitat d’acompanyar el 
procés de Superilla d’un Pla d’Usos que defineixi i reguli els canvis que viurà l’espai públic a 
mesura que s’implementi el Pla d’Acció. 
 
L’àmbit del nou Pla d’Usos de l’Eixample comprendrà les zones del Districte que actualment 
no tenen pla. Per a aquelles zones que ja compten amb un pla d’usos (Sant Antoni, Girona i 
Paral·lel) es preveu fer-ne una refosa. 
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I) Objecte del procés participatiu 

 

L’objecte del procés participatiu és elaborar una diagnosi compartida amb els agents de 

l’àmbit que reculli els usos actuals dels barris del districte. Altres objectius concrets són: 

 

─ Informar les entitats, sectors implicats i veïnat de les possibilitats reguladores del Pla 

d’usos de l’Eixample i recollir-ne l'opinió i la visió. 

─ Detectar zones saturades per limitar i reduir el volum d’activitats i les seves 

conseqüències, ja que s’ha comprovat l’impacte negatiu que certes activitats tenen en 

la vida del veïnat.  

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

tècnics. 

Tant en les accions de diagnosi com en les de recollida de propostes es proposa treballar sobre 

els sectors de la restauració, la cultura i l’oci nocturn, el comerç i sobre l’impacte del turisme. 

 

 

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

 

L’àmbit territorial del debat són els 5 barris del Districte de l’Eixample.   

 

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

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

comercial, i col·lectius i entitats de l’entorn (ampes, perspectiva de gènere, culturals, 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: 

• AVVEsquerra de l’Eixample 
• Eix comercial nou eixample 
• Som Eixample 
• Associació de Veïns i Veïnes Dreta de l'Eixample 
• CorEixample 
• Associació de veïns i veïnes Sagrada Família 
• Associació de pares i mares Escola Gaia 
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• Associacions de comerciants del barri: l’Eix comercial sagrada Família-Gaudí 
• Eix Sagrada Família 
• Sant Antoni Comerç 
• AVV Sant Antoni  
• AMPA Escola Fort Pienc  
• AVV FORT PIENC  
• Eixample Respira 
• FAVB 
• Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme 
• Barcelona Oberta (eixos comercials turístics) 
• Barcelona Comerç 
• Gremi d'Hotels 
• Col·legi oficials d'agents comercials de Barcelona 
• Assemblea de Barri per un turisme sostenible 

La Comissió 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 del Pla d’Usos de l’Eixample 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 la diagnosi es desenvolupi entre els mesos de febrer i març de 2022, abans de 

l’aprovació inicial, i que el període d’actes i debats es desenvolupi entre els mesos d’abril i 

maig de 2022, posteriorment a aquesta aprovació inicial. 

 

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: 
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1.Fase d’Informació i inici del procés participatiu (febrer) 

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

- Constitució de la Comissió de Seguiment del procés participatiu. 

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

2. Diagnosi (febrer-març) 

La fase de diagnosi comprèn les següents accions: 

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

 els usos dels diferents barris del Districte, incloent les plataformes dels eixos verds,  

 per recollir una primera diagnosi de l’àmbit (15-20 entrevistes). 

 - Grups de discussió heterogenis (5, un per barri) que inclogui sectors diversos. 

3. Fase de debat (abril-maig, posterior a l’aprovació inicial) 

Durant la fase de debat ciutadà es preveuen les sessions següents: 

 - Dues sessions informatives sobre el Pla d’Usos (agrupant barris de Dreta i Esquerra) 

 - Sessions de recollida de propostes: es proposa fer una sessió de treball per barri, per 

 presentar els primers treballs de diagnosi, resoldre dubtes i recollir suggeriments (se’n 

 preveuen 5). 

4. Retorn (juliol)  

Durant aquesta fase es validen les conclusions del procés participatiu 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. S’ha previst un retorn obert en dues sessions, 

agrupant barris de Dreta i Esquerra. 

 

El procés participatiu serà adaptable per tal que es pugui desenvolupar tant presencial 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. 
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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 escau, i es publicarà a la plataforma Decidim.Barcelona. 

 

 

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 data de la signatura electrònica  
 
 
 
 
 
La Segona Tinenta d’Alcaldia, p.d D.A 01/03/18 

Dono la meva conformitat a la proposta i la converteixo en resolució, en data 
 
 
 
 
 
 
Janet Sanz Cid 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
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