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ACTA – INFORME DEL CONSELL DE GENT GRAN 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Data:  Dijous, 6 de febrer de 2020 

Caràcter: Sessió extraordinària 

Horari:  De 16:30 hores a 18:30 hores 

Lloc:   Sala d’Actes del Districte de Sant Martí 

 

Assistència 

Nombre de participants:   50 

Edat mitjana:    A partir d’enquestes omplertes (aprox. 60 anys) 

Gènere de les participants: Femení (16), Masculí (13), No binari (-). 

 

Ordre del dia 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels 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 de Sant Martí és de 9 milions 

d’euros.  

En la present sessió extraordinària de debat s’inicia aquest procés participatiu valorant les propostes 

que presenta inicialment el Districte de Sant Martí al PAD (Programa d’Actuació de Districte) en 

l’àmbit objecte del Consell.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment la 

ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern de 

Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de projectes 

d’inversió per a incorporar als procediment de “pressupostos participatius”. 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes sorgides 

de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  

 

 

https://www.decidim.barcelona/


  
 
 

 

2 

Districte de Sant Martí  

2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Municipalitzar serveis per a la gent 
gran 

Municipalitzar serveis: residències gent gran, servei d’atenció 
domiciliària, centres de dia, centres de geriatria, etc.  
Municipalitzar el lot de la licitació del Servei d’Atenció 
Domiciliària de revisió del servei. 

Millorar els serveis de Residències 
per a la gent gran 

Fer acomplir els criteris establerts en les licitacions dels 
serveis, establiment de mecanismes de control de l'execució 
dels criteris dels serveis, potenciar l’atenció professional de 
les diferents especialitats mèdiques i d'atenció, vetllar per les 
condicions laborals de les persones contractades tenint molt 
en compte la feminització del sector.  

Millorar els serveis ISLA per a la 
gent gran 

Incrementar els recursos, potenciar que les persones usuàries 
estiguin vinculades als Centres d’Atenció Primària del territori.  

Millorar els serveis de Centres de 
Dia per a la gent gran 

Incrementar tant les places com els centres de dia per a la 
gent gran; creació d'un centre de dia a Besòs Maresme; 
incrementar les places al Centre Fòrum Geriatria. 

Millorar els Serveis d’Atenció 
Domiciliària per a la gent gran 

Ampliar la cobertura i l'acompanyament per la realització 
d'activitats bàsiques com fer la compra, anar al metge, 
moments d’oci, etc. 

Ampliar els projecte Àpats en 
companyia per a la gent gran 

Ampliació del servei d’àpats en companyia, concretament 
incorporar àpats en companyia al CGG Parc del Clot. 

Ampliar els projecte “Baixem al 
carrer” per a la gent gran 

Implementar el projecte a Poblenou, potenciar el projecte a 
Besòs Maresme.  
 

Ampliar i millorar el projecte 
“Radars” 

Ampliar el projecte i establir protocols d’atenció quan es 
detecten situacions d’aïllament. Implementar el projecte 
Radars al barri del Besos Maresme. 

Millorar l’Atenció a la Sanitat 
Primària en relació a l’espera 
d’atenció 

Instar a la Generalitat a reduir els dies màxims d’espera per 
l’atenció als Centres d'Atenció Primària. Retornar als 2 dies de 
visita màxima.  

Millorar l’Atenció a la Sanitat 
Primària en relació a l’oferta de 
serveis 

Instar a la Generalitat a ampliar el CAP Besòs tenint en 
compte el satèl·lit existent a Paraguai. 

Incorporar la participació ciutadana 
al Consell Participatiu dels CAP 

Instar a la Generalitat a que es desenvolupi la participació 
ciutadana del Consell Participatiu del Centre d’Atenció 
Primària 

Millora de la mobilitat: línia 136 Millorar el recorregut i les parades de la línia 136 

Millora de la mobilitat: Hospital de 
l’Esperança 

Millorar la freqüència de pas de l’autobús llançadora a 
l’Hospital de l’Esperança, dotar de parada davant l’Hospital.  

Facilitar els tràmits administratius 
per a la gent gran 

Millorar a través de la simplificació de tràmits administratius o 
finestreta única els processos vinculats als serveis i projectes 
per a la gent gran. Sobretot aquells vinculats a la llei de 
dependència o la tramitació d'ajudes per instal·lar ascensors a 
les finques. 

Millorar la seguretat a Besòs 
Maresme 

Ampliant els espais de trobada entre la comunitat i els cossos 
de seguretat. Incrementar la presència i visibilitat de la 
Guàrdia Urbana per les nits i especialment en les zones 
conflictives. Potenciar la tasca de mediadors/es al barri. 
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Possibilitar l’atenció de denúncies a domicili per a les 
persones amb mobilitat reduïda.  

Potenciar la participació i 
l'organització comunitària a Besòs 
Maresme 

Reforma del cinema de Pere IV com a oportunitat per generar 
un espai de creació. Suport a la difusió de les activitats i dels 
espais comunitaris del barri. Impuls i finançament dels 
projectes de voluntariat i acompanyament. Incrementar les 
activitats gratuïtes o a preu reduït relacionades amb el 
manteniment físic.  

Reducció de les tarifes de la 
Targeta Rosa 

Reducció del preu de la targeta rosa per tal de facilitar la 
mobilitat  

Potenciar la participació de la gent 
gran 

Incrementar les subvencions a entitats i el pressupost dels 
Casals de la Gent Gran 

Impulsar millores en relació a 
l’arbrat 

Condicionar/tapar els forats existents; incrementar el control 
sobre poda, plagues; potenciar l’arbrat com a ombra als parcs 

Impulsar campanyes de civisme en 
relació als animals de companyia 

Realitzar campanyes de civisme sobretot en relació als gossos 
i la recollida d’excrements 

Impulsar un pla de millora del 
comerç amb perspectiva de gènere 

Potenciar el comerç a Besòs Maresme tenint en compte la 
perspectiva de gènere 

Impulsar projectes d’espais de 
formació 

Potenciar projectes vinculats a l’aprenentatge al llarg de la 
vida: Escoles d’Adults, Universitats populars, etc.  

Total de propostes realitzades 22 

 

 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Millores als nou Casals de Barri de 
la Gent Gran del Districte  

Xarxa de wifi. Programari i PC’s. Lavabos i Serveis (CCGG Sant 
Martí i Taulat, Can Saladrigas). Tarima i material de les sales 
polivalents (CCGG Maragall i Sandaru). Porta d’accés al CCGG 
Sant Martí. Aire condicionat (CCGG Sant Martí, Joan Margall). 
Insonorització del CCGG Ca l’Isidret. Dotar de mobiliari i llibres 
la Biblioteca del CCGG Joan Casanelles.  

Millores en la pavimentació de 
l’espai c/Santander – c/ Casc Oliva 

Millora de la pavimentació del solar 
 

Millores c/València – c/ Enamorats 
– c/Rogert 

Millores en la pavimentació donat que l’asfalt està cremat 
entre c/València – c/Enamorats . Nou paviment a c/Rogent. 
Incrementar l’arbrat en aquests carrers.  

Pantalles informatives de la 
situació de la contaminació 

Instal·lar a diferents espais del Districte pantalles informatives 
de la contaminació ambiental. Aquests espais d’ubicació 
podrien ser propers als parcs: Sant Martí, Clot, Plaça Palmera.  

Pavimentació del c/Alfons el 
Magnànim 

Tot el carrer està molt malament, amb sots i arrels d’arbres 
que fan ensopegar la gent.  

Instal·lar dutxes de terra a la Plaça 
de la Palmera 

Instal·lar dutxes de terra a la Plaça de la Palmera per a poder 
combatre les onades de calor.  

Total de projectes realitzats 6 

                                                           
1 La informació ampliada dels projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat publicada a 
la plataforma Decidim.barcelona. 
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4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

  


