
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

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

1. NOM DE LA TROBADA: 

CONSELL SECTORIAL DE PRESIDÈNCIA, RÈGIM INTERIOR, SEGURETAT I MOBILITAT 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

20/02/2020                    SEU DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC. SALA ANSELM CARTAÑÀ 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  32 

 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 50 

 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

19 13  

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. Presentació del nou Pla de seguretat viària de Barcelona 

2. Explicació PAM/PAD/Pressupostos Participatius 

3. Debat grupal 

4. Realització fitxes 

 

 

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 qual 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 

les persones participants deliberen sobre les principals necessitats del districte, amb la finalitat 

de recollir, posteriorment, idees de millora de les necessitats detectades. Aquestes idees poden 

fer-se en format de propostes pel PAD o de projectes d’inversió pels 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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8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

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

 

15’ PRESENTACIÓ PAD/PAM + PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 

30’ DEBAT NECESSITATS + RECULL D’APORTACIONS 

 Sobre els àmbits de seguretat i percepció de seguretat, civisme i espai públic, mobilitat 

i seguretat viària, etc. 

 

30’ TREBALL DE PROJECTES 

 Recull de fitxes de projectes desenvolupades per les persones participants.  

 

10’ TANCAMENT 

 Explicació del funcionament del Decidim i pròximes sessions de debat.  
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Revisar mecanismes de detecció 
d’infants no escolaritzats 

Els veïns han detectat algun cas d’infant no escolaritzat o 
d’absentisme al Poble-sec. Infants que treballen recollint 
ferralla i infants que possiblement no estan matriculats, la 
qual cosa dificulta la intervenció de l’administració. Cal 
reforçar els mecanismes de detecció i atenció d’aquests casos.  

Millora de la neteja i la higiene al 
carrer Rector Triadó i ampliar-ne 
les voreres 

Intensificar les tasques de manteniment i neteja del carrer i 
augmentar l’amplada de les voreres, que actualment són molt 
estretes.  

Campanya de sensibilització per a 
ciclistes i usuaris de VMP 

Cal fer una campanya per a donar a conèixer la normativa 
entre les persones que utilitzen bicicleta o vehicles de 
mobilitat personal i fomentar el seu compliment. 

Restauració del mercat 
d’Hostafrancs 

Com a element icònic del barri, cal reformar el mercat, 
restaurant-lo i millorant la seva funcionalitat. 

Millorar l’espai d’esbarjo per a 
gossos del parc de l’Espanya 
Industrial 

Diferenciar espais per a gossos grans i petits, incrementar 
l’alçada de les tanques, etc.  

Repoblació d’arbres a les zones 
limítrofes de Montjuïc 

Plantar arbres a la Font de la Guatlla, el Turó, a la Font Florida, 
Can Clos i la cara de Montjuïc limítrof amb La Marina.  

 

Total de propostes 
realitzades 

6 

 

10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Pacificar carrers de Sants-Badal Iniciar la pacificació del carrer de la Riera Blanca i el carrer 

Constitució, entre Riera Blanca i Rambla Badal.  

Recuperació del Parc de l’Espanya 
Industrial 

Algunes accions que cal impulsar al més aviat possible és el 
canvi o millora de la gespa, la renovació i arranjament de les 
grades i esglaons existents al parc, la millora de les fonts i la 
creació d’un espai per a fer esport (pista d’esport, màquines a 
l’aire lliure, etc.). Entorn del parc, és també necessari millorar 
les voreres del carrer Rector Triadó i replantar-hi arbres. 

Parc infantil a La Font de la Guatlla 
 

Existeix una manca important de parcs infantils al barri de La 
Font de la Guatlla, malgrat que al barri hi ha Espais adequats 
per a instal·lar un espai d’aquestes característiques (davant 
del Pavelló Mies van der Rohe o a l’antic espai de La Pèrgola).  

 

Total de projectes realitzats 3 

                                                           
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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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

Abans d’iniciar el debat, un nombre important de les persones assistents decideixen abandonar 

el Consell, al·legant que no se’ls havia informat degudament de l’ordre del dia i que no se’ls 

permet intervenir. Es convida a aquestes persones a exposar els seus punts de vista durant el 

debat i a fer les intervencions que considerin oportunes al regidor durant el torn final de precs i 

preguntes, però tot i així marxen del Consell.  

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


