
 

ACTA-INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

1. NOM DE LA TROBADA: 

Decidim la Barceloneta 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  
 

11/02/2020 

Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (Carrer Dr. Aiguader, 24-36) 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  27 

 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 55 

 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

9 18 0 

 

6. ORDRE DEL DIA 

1. Explicació i presentació del procés participatiu i pressupostos participatius 
2. Debat i recollida de propostes del programa d’actuació del districte (PAD)  
3. Definició de projectes d’inversió concrets (PIM) 

 

 

7. 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.  

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 el procés 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/


 
 
 

 
8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.) 

 

La sessió va arrencar a mans del conseller amb la presentació dels eixos, les línies               

estratègiques i les principals propostes del PAD. Seguidament el tècnic de participació, va fer              

l’explicació del procés participatiu PAM amb pressupostos participatius, indicant els espais i            

mecanismes de participació ciutadana d’aquest. 

Un cop feta aquesta primera introducció, l’equip dinamitzador va presentar els objectius i             

l’agenda de la sessió als assistents. 

En aquesta sessió es va treballar en dos grups, diferenciant dos moments clau de debat amb                

els i les participants.  

 

Un primer moment de debat es va enfocar en les mesures destacades del PAD per al barri de                  

la Barceloneta, entorn a les següents propostes i la seva temàtica corresponent: 

 

● Proposta: Impulsar programa per protegir persones amb contractes de lloguer de 

renda antiga → Nova edició del programa “Canvia’t d’habitatge” al Pg. Joan de Borbó 

44 i campanyes informatives especialment adreçades a dones grans. 

Temàtica: DRETS SOCIALS - Persones grans i envelliment 

 

● Proposta: Actuacions per protegir el dret a la mobilitat de les persones vianants, amb 

especial atenció a necessitats específiques de dones i persones grans → Reforçar la 

regulació, la inspecció i les sancions dels vehicles de mobilitat reduïda (VMP) i grups de 

bicicletes i millora de l'accessibilitat de la via pública amb especial atenció als entorns 

dels equipament. 

Temàtica:  EMERGÈNCIA CLIMÀTICA - Mobilitat sostenible i segura 

 

● Proposta: Impulsar la dinamització i millores necessàries als mercats del districte i els 

mercats de pagès a la Boqueria i Barceloneta → Col·laborar amb l'Institut Municipal de 

Mercats en la millora dels mercats de Ciutat Vella. 

Temàtica: PROGRÉS ECONÒMIC - Comerç i mercats, Consum i alimentació 

 

● Proposta: Impulsar la protecció d'habitatge als baixos a la Barceloneta → Revisió dels 

usos dels baixos de la Barceloneta amb qualificació d'habitatge. 

Temàtica: DRET A LA CIUTAT - Habitatge i rehabilitació 

 

● Proposta: Oferir eines als col·lectius ciutadans per atendre les problemàtiques 

d'habitatge → Potenciar el conveni amb l'ICAB  i revisar els criteris d'adjudicació 

d'habitatge social prioritzant l'empadronament al barri. 

Temàtica: DRET A LA CIUTAT - Lluita contra la gentrificació 

 

● Proposta: 1. Impulsar  l'obertura d'una nova escola bressol a la Barceloneta  

2. Desenvolupar una estratègia educativa integral al barri de la Barceloneta 

Temàtica: APRENENTATGES, CREATIVITAT I VINCLES - Educació I Ciència 
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● Proposta: Pla d’equipaments: 

○ Mantenir l'ús sociosanitari de la Clínica Barceloneta  

○ Iniciar la construcció de l’equipament per usos comunitaris, educatius i de           

joves a l’edifici del Segle XX 

○ Millores a la primera planta de la Biblioteca de la Barceloneta 

○ Iniciar la construcció de l'equipament veïnal  a Joan de Borbó 44 

Temàtica: GOVERNANÇA: Administració propera, amb lideratge i solvent 

 

Es va demanar a les i els participants de compartir els seus comentaris al voltant de les                 

propostes exposades, i també de fer-ne esmenes. Al mateix temps, es van poder afegir noves               

propostes als eixos del PAD exposats anteriorment. 

 

Un segon moment de debat es va enfocar en plantejar noves propostes concretes com a               

projectes d’inversió de pressupost participatiu. 

Durant la sessió van sorgir diferents projectes pel que fa a l’espai públic i la necessitat de                 

millorar places, paviments, voreres i carrers, equipaments, etc.  

També es va fer menció als solars buits per ús comunitari i pel barri i fomentar el lloguer social,                   

prioritzant veïns i veïnes del barri. 

Al final de la sessió es van compartir en plenària les propostes de projectes d’inversió i es va                  

corroborar que els dos grups de treball coincidien en més d’una proposta d’inversió de              

pressupost participatiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 



 
 
 

 
 

9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

COMENTARIS A PROPOSTES EXISTENTS 
Impulsar programa per protegir persones 
amb contractes de lloguer de renda 
antiga 

S'exigeix que per accedir al lloguer social, desaparegui el 
requisit d'haver que comunica-se amb el propietari al voltant 
del tema de la renda antiga 

Actuacions per protegir el dret a la 
mobilitat de les persones vianants, amb 
especial atenció a necessitats 
específiques de dones i persones grans 

Que es revisi i es respecti l'ordenança que regula el trànsit de 
bicis, patinets i tricicles taxis. 
 

Actuacions per protegir el dret a la 
mobilitat de les persones vianants, amb 
especial atenció a necessitats 
específiques de dones i persones grans 

Millorar la senyalització per a persones vianants amb mobilitat 
reduïda 
 

Actuacions per protegir el dret a la 
mobilitat de les persones vianants, amb 
especial atenció a necessitats 
específiques de dones i persones grans 

Que es modifiquin els passos de vianants i que estiguin 
pensats per a vianants 
 

Impulsar la protecció d'habitatge als 
baixos a la Barceloneta 

És necessari controlar i revisar els usos i les llicències dels 
baixos que es fan servir com magatzems i com sales 
refrigeradores 

Impulsar programa per protegir persones 
amb contractes de lloguer de renda 
antiga 

Desvincular els propietaris del requisit de posar la seva 
propietat com habitatge de protecció oficial 

Impulsar programa per protegir persones 
amb contractes de lloguer de renda 
antiga 

Es demana que el 100% de beneficiaris sigui del barri 

Impulsar la dinamització i millores 
necessàries als mercats del Districte i els 
mercats de pagès a la Boqueria i 
Barceloneta 

Reforma de l'Instituts Regulador de Mercats:l’'Institut s'ha 
d'implicar en la dinamització del petit comerç i en la gestió del 
mercat 

Impulsar la protecció d'habitatge als 
baixos a la Barceloneta 

Prioritzar l'assignació a persones amb mobilitat reduïda 

Impulsar la protecció d'habitatge als 
baixos a la Barceloneta 

Realitzar un cens dels pisos buits al barri 

Oferir eines als col·lectius ciutadans per 
atendre les problemàtiques d'habitatge 

Que l'accés a l'habitatge sigui prioritari per veïns i veïnes que 
tinguin antiguitat al barri 

Oferir eines als col·lectius ciutadans per 
atendre les problemàtiques d'habitatge 

Que les eines siguin accessibles a qualsevol ciutadà o 
ciutadana, que estiguin organitzats o no 

Impulsar l'obertura d'una nova escola 
bressol a la Barceloneta 

Recuperar la ludoteca per l'escola bressol 

Mantenir l'ús sociosanitari de la Clínica 
Barceloneta 

Es considera molt urgent i prioritari que s'engegui l'ús 
sociosanitari de la Clínica Barceloneta 

Iniciar la construcció de l'equipament per 
usos comunitaris, educatius i de joves de 
l'edifici del Segle XX 

Es considera una mesura urgent i prioritària 

Millores a la planta baixa de la Biblioteca 
de la Barceloneta 

Es considera important fomentar l'ús de la biblioteca, i 
prioritari fer-la atractiva pels joves 

Iniciar la construcció de l'equipament 
veïnal a Joan de Borbó 44 

Es considera una mesura urgent i prioritària 
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NOVES PROPOSTES 
Control ocupació espai pùblic per 
hostaleria 

Implementar normativa sobre la circulació en espais ocupats 
per terrasses  

Senyalització i accessibilitat vianants Impulsar millores de senyalització i accessibilitat per a 
persones amb necessitats especials 

Creació d'un ambulatori a dalt del Mercat L'objectiu de la proposta és fer més dinàmic l'espai del Mercat 
i que s'hi apropi més gent 

Connexió del Maremagnum amb El Moll 
del Pescador 

 
 

Cures de la colònia de gats de l'Espigon 
 

Organitzar la re ubicació de la colònia al parc de la Barceloneta 

Eliminació de bosses de plàstic als 
comerços 

Que cap supermercat / botiga lliuri bosses de plàstic als seus 
clients 

Construcció del CAP Barceloneta  Iniciar la construcció del CAP Barceloneta: el projecte va 
començar al 2012 però encara no s'ha començat la 
construcció 

Punts de càrrega de vehicles elèctrics  Aumentar la xarxa de punts de càrrega de vehicles elèctrics al 
barri 

Llista d’espera del programa “Canvia’t 
d’habitatge” 

No perdre la llista d’espera del programa “Canvia’t d’habitatge” 
per a noves promocions.  

Ubicació dels APROP a Barceloneta  Ubicar els APROP a les puntes del Front Marítim i solars de 
l’interior del barri 

Ampliació de l’ús sociosanitari de la 
Clínica Barceloneta 

La clínica Barceloneta hauria d’incorporar centre de dia i pisos 
tutelats per a la Gent gran 

Separació entre vorera i carril bici a 
Barceloneta 

La separació entre vorera i carril bici s’ha de modificar i 
millorar 

 

Total de comentaris a propostes existents 21 
Total de noves  propostes realitzades 8 

 

10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA        

TROBADA  
1

 

Títol del projecte Descripció del projecte 
Pavelló poliesportiu a les pistes de la 
Maquinista 

Ficar parets (tancar amb sostre), ficar esglaons i millorar les 
instal·lacions 

Bending Invers - recollida de residus 
selectiva remunerada 

Habilitar màquines on desar envasos (llaunes, ampolles, 
etc)reutilitzables i reciclables, amb remuneració pel ciutadà 
que hi col·labori 

Reforma Parque de la Catalana  Todo el césped arbolado, urinarios para perros, parque infantil 
totalmente vallado y con suelo de goma, lavabos, cricket, 
iluminación con perspectiva de género 

Urinaris per a gossos  Instalar a puntos estratégicos del distrito, postes pequeños 
específicos para educar a los perros a no hacer pipi en el 
mobiliario público las fachadas y puertas de edificios, 
viviendas y locales. También poner fuentes para personas y 
animales. 

Instal·lació de lavabos autorentables  Acondicionar el barri de la Barceloneta amb WC pùblics 
repartits per diferents carrers i places. Sobretot ubicar-los a la 

1 La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat                  
publicada a la plataforma Decidim.barcelona. 
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plaça poeta bosca, a la Plaça del Mar, , al Front Marítim, al Parc 
de la Barceloneta i c/ cermeño  

Tancar les arcades de La Maquinista Entre Carrer Salamanca i Carrer Cermeño 
Restaurar el Arc de la Maquinista Memoria del barri 
Substitució d'arbres a la Plaça Pompeu 
Gener 

Reemplaçar els pins de la plaça amb uns arbres no plataners 
per resoldre el problema amb la processionària 

Implementar fonts a diferents places del 
barri 

A la Repla (Pl.  del Poeta Boscà) i al parc infantil de la Catalana 

Rehabilitació de la Plaça del Poeta Boscà 
 

Crear una àrea d'exercici per a gent gran, taulers d'escacs, més 
bancs, uns lavabos pùblics, fonts, una pista de futbolín 

Zona infantil a la platja Es proposa col·locar-ho al passeig Marítim a l'altura de Carrer 
Salamanca amb Carrer Pepe Rubianes 

 

Total de projectes realitzats 12 
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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

- Al punt d’”Emergència climàtica: Mobilitat sostenible i segura”, al grup 1 una            

participant pregunta per què s’especifiquen necessitats de dones. Una consellera          

contesta que és per les estadístiques d’accidentalitat anual  

- Revisar i millorar la il·luminació dels carrers i places del barri 

- Re-col·locar aparcaments de motos 

- Manteniment de les fustes de la Plaça Darwin 

- Manteniment dels passeigs de La Maquinista 

- Hi ha una concentració important de persones sense domicili fixe a La Maquinista: s’ha              

de trobar una solució per part de l’Ajuntament 

- Es necessita fer manteniment de branques i troncs al Carrer Salamanca 

 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 
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