
 

 

ACTA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ ASSESSORA DE PROCESSOS PARTICIPATIUS 

 

Data: 25 de setembre de 2019 

Hora:  de 17:00 a 19:10 h. 

Lloc: Sala 1 Entresòl, Edifici Nou. Ajuntament de Barcelona 

 

Persones assistents: 

Membres de la Comissió Assessora 

Yaiza Blanch Górriz 

Núria Font Revilla 

Carol Galais González 

Lisa Marrani 

Maria Mateu González 

Ramón Nicolau i Nos 

Altres 

Albert Aixalà Blanch, tècnic de la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 

Descentralització. 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió de 3 de juny de 2019. 

Donant per llegida l’acta de la sessió anterior, s’aprova per unanimitat.  

 

2. Valoració i aprovació, si s’escau, dels informes d’avaluació de tres processos 

participatius.  

En la reunió anterior de la Comissió es va decidir elaborar tres informes d’avaluació de tres 

processos participatius per encàrrec del Comitè Director. Els processos triats van ser: el Pla de 

Joc de l’espai públic, Repensem el 22@, i el Teatre Arnau. 

La diversitat dels processos triats fa necessari posar en comú els criteris que s’aplicaran en 

l’elaboració dels informes i la desigual documentació utilitzada per analitzar cada un d’ells. En 



alguns casos, no es disposa de decret de convocatòria i en cap dels tres hi ha un informe final 

del procés que reculli indicadors que permetin avaluar els seus resultats en relació amb els 

propòsits inicials. En el procés “Repensem el 22@” es disposa de les actes de cada una de les 

sessions, fet que permet valorar el seu impacte final en els resultats, però en el procés del Teatre 

Arnau no. De fet, en el cas del Pla de Joc resulta impossible establir una traçabilitat entre les 

propostes i els resultats, tot i disposar dels resums de les sessions, ja que no es va elaborar un 

document de conclusions a partir de les propostes. 

En general, es considera que la informació no està centralitzada ni ben organitzada i que seria 

necessari poder disposar de més documentació per fer un informe d’avaluació complet. Com a 

conseqüència d’aquestes mancances, alguns dels criteris d’avaluació no es podran avaluar. Els 

que sí es puguin, s’avaluaran qualitativament i amb una expressió gràfica que resulti intuïtiva.  

S’acorda que es farà un informe per cada un dels processos amb un mateixa estructura, a partir 

del model publicat a la carpeta compartida de la Comissió, que inclourà una introducció de 

context que expliciti la documentació que s’ha utilitzat per elaborar l’informe i les mancances 

detectades. Els criteris que no es puguin avaluar es deixaran en blanc i s’inclouran unes 

recomanacions finals sobre les mancances. 

Finalment, es fixa el 21 d’octubre com a data límit per tenir els tres informes elaborats. 

 

3. Informació sobre el procés participatiu del PAM 

Albert Aixalà informa dels canvis que s’han produït en el procés participatiu del PAM en 

relació a la proposta presentada a la Comissió entre els mesos d’abril i maig. En aquella primera 

proposta es preveia una fase de Diagnosi Ciutadana, que s’havia de desenvolupar durant la 

tardor de 2019, i que incloïa una enquesta de diagnosi i punts informatius a tots els consells de 

barri de la ciutat. Aquesta part del procés participatiu, finalment, no es realitzarà per decisió 

política i gerencial.  

Diversos membres de la Comissió expressen la seva sorpresa i un profund desacord amb la 

decisió, en la mesura que consideren que la diagnosi era un element clau del procés participatiu 

per tal d’introduir l’opinió dels ciutadans en el procés d’elaboració del document del PAM que 

ha d’aprovar el govern abans d’acabar l’any.  

Els membres de la Comissió argumenten que en l’informe elaborat per la Comissió el passat 17 

de maig (que es pot consultar en aquest enllaç) es feia un especial èmfasi en la necessitat de 

donar rellevància a la diagnosi com a part del procés participatiu i a l’enquesta de diagnosi com 

a eina per fer partícips els ciutadans d’aquest procés.  Aquest informe fou ben rebut pel Comitè 

Director en la reunió celebrada el passat 22 de maig, i algunes de les seves propostes foren 

incorporades en la segona versió del document del PAM que es va presentar als Districtes 

durant el mes de juliol. 

Per aquestes raons, la Comissió acorda transmetre a la Regidoria de Drets de Ciutadania i 

Participació el desacord amb la decisió d’eliminar la fase de diagnosi del procés participatiu i 

sol·licita poder conèixer la planificació i el cronograma del procés abans de la seva aprovació 

definitiva. 

 

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/5155/INFORME_02_comissio_assessora.pdf


4. Altres assumptes de tràmit 

Albert Aixalà dona compte dels canvis que s’han produït a l’àrea de participació. La Direcció de 

Democràcia Activa manté la seva estructura i ubicació, però canvia d’àrea. En aquest nou 

mandat dependrà de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, i compartirà àrea amb 

les direccions de recerca i innovació i acció comunitària. Aquestes tres direccions dependran 

políticament de la nova regidoria de Drets de ciutadania i participació, que té al capdavant el 

regidor Marc Serra.  

En tot cas, aquests canvis no afectaran directament a la Comissió, en la mesura que mantindrà el 

seu funcionament regulat pel Reglament de Participació Ciutadana, i seguirà comptant amb el 

suport d’un tècnic de la Direcció de Democràcia Activa.  

Les persones membres de la Comissió Assessora, com ja van fer amb la seva anterior 

Presidenta, Sra. Patrícia MartÍnez, agraeixen al Sr. Albert Aixalà, tècnic de la Direcció de 

Democràcia Activa, la seva participació en la posta en marxa de la Comissió Assessora i la bona 

feina feta en la mateixa, i li desitgen bons resultats en la seva nova etapa professional a 

l'Ajuntament de Barcelona. 

 

Es dona per finalitzada la reunió a les 19:10. 

 

 

 

 

Signat:   La secretària d’actes 

Maria Mateu González 


