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INFORME DEL CONSELL SECTORIAL D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Data:  Dilluns, 24 de febrer de 2020 

Caràcter: Sessió extraordinària. Procés participatiu PAM i Pressupostos Participatius 

Horari:  De 17:30 hores a 20:00 hores 

Lloc:   Seu del Districte de Sant Martí 
 

Assistència 

Nombre de participants:    25 

Edat mitjana:     A partir d’enquestes omplertes (aprox. 46 anys) 

Nombre de persones inscrites:  21 

Gènere de les participants:  Femení (10), Masculí (11), 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/
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2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Semàfors intel·ligents Eliminar els semàfors elèctrics i fer-los interactius (autocirculació 
bus i presència d’altres vehicles) 

Aigües freàtiques Impulsar la utilització de les aigües freàtiques pel reg 

Foment de les comunitats 
energètiques 

Que l’Ajuntament ajudi a la divulgació i proliferació de les 
comunitats energètiques, on s’hi impliqui la ciutadania i les 
entitats públiques (l’entitat desenvoluparà la proposta) 

Node energètic de professionals de 
l’economia social 

Cessió, promoció i rehabilitar alguna infraestructura (edifici) de 
l’Ajuntament al districte que permeti l’establiment d’entitats i 
empreses d’economia social que treballen al món energètic 
(l’entitat desenvoluparà la proposta) 

Jornada de neteja marítima per a 
Instituts 

Fer una jornada per a Instituts del districte al voltant de la neteja 
marítima 

Pacificació dels entorns escolars i 
instal·lacions de radars i de mesura 
de contaminació 

Posar en tots els entorns escolars radars pel control de velocitat i 
estació de mesura de la contaminació (també de PM1) 

Cobertes verdes Promoure la creació de cobertes verdes i vegetació i espais 
d’ombra als instituts 

Quantificar emissions Quantificar emissions per tal d’establir objectius de reducció i 
establir full de ruta, donar-li més visibilitat a aquestes dades 

Projectes ambientals Impulsar més campanyes de sensibilització sobre progressos i 
execució de projectes ambientals, especialment de l’evolució que 
fan els residus 

Premiar el reciclatge Premiar el reciclatge amb bonificació al transport públic 
mitjançant contenidors intel·ligents 

Control de productes radioactius Realitzar un control de productes radioactius de l’empresa TERSA 
Recollida selectiva porta a porta Recollida selectiva porta a porta al Clot-Camp de l’Arpa i al 

Poblenou 

Reducció de plàstic Fomentar la reducció del plàstic en mercats municipals 
Retorn d’envasos Fomentar el dipòsit de retorn en els envasos 
Parcs i Jardins Reforçar el manteniment de Parcs i Jardins 

Green City Lab Un model de gestió d’espais comunitaris sostenibles i de 
recuperació ambiental, incorporant la innovació tecnològica a 
través de l’educació. Un nou i optimitzat hort urbà al Clot-Camp 
de l’Arpa (l’entitat desenvoluparà la proposta) 

Parc aquàtic de conscienciació Protegir un espai marítim a Sant Martí i enfonsar un vaixell 
preparat per a que la vida marina s’hi assenti i per desenvolupar 
activitats de sensibilització per a la ciutadania 

Cobertura zona oberta de la Ronda 
Litoral (zona Frederic Monpou) i 
filtrar gasos del túnel 

Les cobertures podrien suposar creació de sòl disponible per a 
horts urbans i/o plaques fotovoltaiques.  

Frutal shakes! Circuit de Consum Ètic i Sostenible 1) Menjar ecològic i de 
proximitat 2) Residus 3) Sensibilització ambiental i educació 
ciutadana (l’entitat desenvoluparà la proposta) 

Plaques solars als equipaments 
públics 

Impulsar la instal·lació de plaques solars als equipaments públics 

Total de propostes realitzades 20 
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3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Rehabilitació amb eficiència 
energètica 

Rehabilitació integral d’equipaments públics per aconseguir 
l’eficiència energètica (Petit Príncep) 

Rehabilitació seu AV Clot – Camp 
de l’Arpa 

Rehabilitar la seu de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de 
l’Arpa 

Reciclatge intel·ligent Instal·lar contenidors de reciclatge intel·ligent a Sant Martí 
Arbrat a la Plaça del Fòrum Posar arbrat a la Plaça del Fòrum 
Arranjament general del Parc del 
Clot 

Realitzar un arranjament general del Parc del Clot 

Taula verda Taula Verda a l’Escola Balmanya 
Semàfors intel·ligents per al control 
de velocitat 

Implantar semàfors intel·ligents com a mesures de control de 
la velocitat  

Coberta verda al CAP de La Pau Crear una coberta verda al terrat del CAP de la Pau 
Recuperació i regeneració del pati 
Escola La Farigola del Clot (refugi 
climàtic) – Un nou bosc per la 
Farigola 

L’escola Farigola ha perdut recentment els arbres de la Pineda 
original. Cal recuperar un espai verd de l’escola i del barri, 
incorporant la vegetació i adaptant el pati a les noves 
necessitats pedagògiques.  

Sant Antoni Mª Claret més verd Eliminar un carril de circulació al carrer Sant Antoni Mª Claret i 
substituir-lo per una zona enjardinada. 

Total de projectes realitzats 10 

 

 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 

  

                                                             
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. 


