
 Districte de Sant Martí  

ACTA – INFORME DE LA TAULA DE COMERÇ  

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Data:  Dimecres, 12 de febrer de 2020 

Caràcter: Sessió extraordinària 

Horari:  De 15:00 hores a 17:00 hores 

Lloc:   Sala d’Actes del Districte de Sant Martí 

 

Assistència 

Nombre de participants:   10 

Edat mitjana:    A partir d’enquestes omplertes (aprox. 45 anys) 

Gènere de les participants: Femení (6), Masculí (4), 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 de la Taula.  

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/
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2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Fomentar la vinculació dels 
mercats municipals i de les grans 
cadenes als eixos comercials del 
Districte de Sant Martí 

Tenint en compte l’escassa implicació dels mercats municipals 
i de les grans cadenes en el teixit associatiu, es proposa 
fomentar que els mercats municipals i les grans cadenes es 
vinculin com a membres en les associacions de comerciants 
del Districte. 

Revisar el procediment i l’oferta 
d’empreses per a l’enllumenat de 
carrers per Nadal 

Es posa de manifest l’escassa oferta d’empreses per a 
instal·lar l’enllumenat de Nadal i la mala praxis d’aquestes en 
relació al pacte de preus. Es proposa revisar el procediment 
d’adjudicació i ampliar l’oferta d’empreses. 

Recuperar les propostes incloses al 
Pla de Xoc 2017 de l’eix Besòs 

L’any 2017, els comerciants de l’eix Besòs van impulsar un Pla 
de Xoc que incloïa una diagnosi de necessitats i un conjunt de 
propostes per tal de revitalitzar el teixit comercial. La majoria 
d’aquestes propostes no han estat implementades, però la 
seva vigència fa necessària la seva recuperació. 

Intèrprets d’urdú i xinès per a les 
associacions de comerciants 

Les associacions de comerciants tenen dificultats per 
contactar amb comerciants de l’entorn que no disposen d’un 
nivell fluid de català o castellà per tal de presentar-se i 
fomentar la seva vinculació. Es proposa que l’Ajuntament 
subvencioni completament intèrprets d’urdú i de xinès per tal 
de realitzar aquest contacte. 

Total de propostes realitzades 4 

 

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

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Reurbanització de la Plaça Doctor 
Serrat 

El mal estat de conservació de la Plaça Doctor Serrat requereix 
la seva reurbanització per a ús dels vianants. 

Mercat de pagès al Centre de la 
Vila 

Impulsar la construcció de les infraestructures necessàries per 
a la construcció d’un mercat de pagès a l’espai del Centre de 
la Vila. 

Senyalització dels eixos comercials 
del Districte de Sant Martí en les 
senyals de tràfic i serveis de la via 
pública 

Instal·lació de senyalitzacions verticals al carrer que indiquin la 
direcció dels eixos comercials del Districte, així com la seva 
ubicació i visualització en els mapes de Barri distribuïts per la 
via pública. 

Plaques solars en els establiments 
comercials 

Instal·lació de plaques solars en els establiments comercials 
que així ho permetin des d’un punt de vista tècnic. 

Seus socials de les associacions de 
comerciants en equipaments 
municipals 

Habilitar equipaments municipals per a què les associacions 
de comerciants i altres entitats hi puguin ubicar les seves seus 
socials, donant resposta així a un problema compartit per 
moltes entitats a l’hora de fer front als lloguers 

Magatzem a Glòries per a entitats Habilitar un espai al nou entorn de Glòries que serveixi com a 
magatzem per a les entitats del Districte de Sant Martí 

Mercat a la Vila Olímpica  Construir un nou mercat municipal a la Vila Olímpica (aquest 

                                                           
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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projecte ja ha sigut plantejat al Decidim, per la qual cosa es 
decideix no pujar-la de nou per no generar duplicacions) 

Revitalitzar espais comercials 
degradats al Besòs per dignificar el 
barri 

Diversos espais comercials de l’eix Besòs es troben en estat de 
degradació. Es proposa desenvolupar actuacions de millora en 
aquests espais per tal de revitalitzar-los i dignificar l’entorn 
(les entitats desenvoluparan la proposta) 

Total de projectes realitzats 8 

 

 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 

  


