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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ  

PER A L’ELABORACIÓ DELS PLANS DE BARRI DE BARCELONA 

 
 
 

Decret 
 

El Pla de barris de Barcelona és un programa que té per objectiu reduir les desigualtats socials i 
territorials de la ciutat i millorar les condicions de vida en els barris més desafavorits de la 
ciutat.  
 
Durant el període 2017‐2020 s’han dut a terme 10 plans de barri amb un pressupost de 150 
milions d’euros, 113 dels quals estan dedicats a la inversió en obres a l’espai públic, 
equipaments i rehabilitació de finques, i 37 són per a la despesa corrent en programes 
educatius, d’ocupació, socials,  esportius i culturals. Des de la Gerència Municipal es va 
encarregar a Foment de Ciutat la redacció i execució dels 10 plans de barri. 
 
Existeixen alguns estudis que indiquen una petita disminució de les desigualtats en aquells 
barris on s’han desenvolupat plans integrals, d’aquí la voluntat de desenvolupar una segona 
edició de plans de barris i reduir les desigualtats socials i la segregació urbana. 
 
Per tal de valorar els barris on cal intervenir s’han utilitzat 3 estudis:  

1. Barris i crisi. Un estudi realitzat per l’IGOP que analitza per seccions censals les 
següents dades: percentatge d’atur, percentatge de població estrangera, superfície 
mitjana de l’habitatge i valor cadastral mitjà.  

2. L’Index de Vulnerabilitat Urbana (IVU) que és un indicador creat des de l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i que analitza la 
vulnerabilitat socioeconòmica, la vulnerabilitat laboral, la vulnerabilitat 
sociodemogràfica i la vulnerabilitat residencial a partir de diversos indicadors.  

3. La distribució territorial de la Renda Familiar Disponible (RFD) generada per 
l’ajuntament a partir de 5 indicadors i ens indica la renda disponible per al consum i 
estalvi. 

 
La comparativa dels 3 indicadors, i la necessitat de seguir intervenint contra la desigualtat 
social i la segregació urbana fa que ens plantegem la definició de 10 plans de barri. 6 de nova 
edició i que son Can Peguera i Turó de la Peira, La Prosperitat, Roquetes – Verdum, Raval, el 
Carmel i Can Baró, el Poble Sec i la Barceloneta i 4 de continuïtat que son el Besòs i el 
Maresme, Trinitat Vella, Trinitat Nova i Zona Nord (Vallbona, Ciutat Meridiana i Torre Baró).  
 

El pla de barris intervé en àmbits tan fonamentals com l’habitatge, l’espai públic, l’educació, la 
salut i la creació de condicions per a la millora de l’activitat econòmica. Per això vol comptar 
amb la capacitat dels veïns i veïnes en el disseny i el desenvolupament del conjunt de 
propostes i accions que conformen el pla. És per aquest motiu que des de Foment de Ciutat es 
vol impulsar un procés de participació per a la definició dels plans de barri.  
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Per tot l’exposat, 

DISPOSO 

 

  Primer.‐ APROVAR el procés participatiu per debatre i elaborar els plans de barri per al 
període  2021‐2024  atenent  a  les  indicacions  del  Capítol  3  del  Reglament  de  Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
a) Objecte del procés 

L’objecte del procés és promoure el debat entorn al pla d’actuacions que es desenvoluparan 
en el marc del pla de barris. Els objectius del procés són: 

 Informar i difondre sobre el procés d’elaboració dels plans. 

 Recollir les propostes i consideracions del conjunt d’agents implicats. 

 Obrir  el  procés  de  participació  per  incorporar  noves  veus  que  donin  pluralitat  i 
diversitat al debat. 

 Incardinar‐se amb la lluita contra les desigualtats socials i la segregació urbana.  
 
b) Àmbit territorial i perfil de les persones convocades al debat: 

L’àmbit  territorial  d’aquest  debat  es  realitzarà  als  diferents  barris  on  es  duran  a  terme  els  
Plans de Barri que son:  

‐ Turó de la Peira i Can Peguera 
‐ La Prosperitat 
‐ Roquetes i  Verdun 
‐ Zona Nord (Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona) 
‐ Trinitat Nova 
‐ el Carmel i Can Baró 
‐ Raval 
‐ Poble‐sec 
‐ Trinitat Vella 
‐ El Besòs i el Maresme 

 
Aquest procés participatiu  interpel∙la  el  conjunt dels  veïns  i  veïnes  i el  teixit  associatiu dels 

barris  on  es  definiran  els  plans  de  barris,  i  també  les  persones  que, malgrat  no  residir‐hi, 

coneixien  i  participen  de  la  vida  social  del  barri  i  volen  fer  aportacions  o  obrir  debats 

relacionats amb la realitat del barri .  

 

Cal insistir, de manera específica, a facilitar la participació de persones i col∙lectius que, per les 

seves  característiques  socials,  culturals, personals o econòmiques, presenten més dificultats 

d’accés  als  espais  de  participació  per  tal  de  garantir  la  pluralitat,  la  diversitat  i  la 

representativitat de la ciutadania. 

 

Tothom  podrà  participar  en  els  espais  de  debat  i  presentar  propostes  i  projectes  a  la 

plataforma Decidim.barcelona, mentre que la priorització dels projectes estarà restringit a les 

persones empadronades a la ciutat de Barcelona majors de catorze anys.  
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c) Òrgan administratiu responsable 

Direcció del Pla de Barris de Foment de Ciutat.  
 
d) Nombre, característiques dels membres i funcions de la Comissió de Seguiment   

Les funcions d’aquesta comissió  les exercirà  la comissió de seguiment del consell de barri en 

els casos dels barris nous, de la comissió de seguiment del propi pla de barris o d’un espai nou 

creat a partir dels dos anteriors. 

Les  funcions  d’aquesta  Comissió  de  Seguiment,  d’acord  amb  l’article  35  del  Reglament  de 

participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, són les següents: 

 

a) Emetre opinions sobre els  instruments  i  la metodologia concreta de debat proposats, 

suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre un informe. 

b) Fer el seguiment del funcionament  i  l’eficàcia dels  instruments de debat  i recomanar 

millores. 

c) Emetre un informe sobre les esmenes presentades per les persones participants en els 

instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les sessions. 

d) Conèixer i debatre l’informe de resultats del procés i afegir‐hi suggeriments o millores. 

e) Les  altres  que  es  deriven  del  Reglament  de  participació  ciutadana  i  les  que  se  li 

encomanin amb el decret d’aprovació del procés o posteriorment. 

 
Segon.‐ CONVOCAR el procés participatiu corresponent a  la Elaboració dels Plans de Barri de 
Barcelona, en base a les següents especificacions preceptives, atès l’article 24 del RPC. 
 

I) Període d’actes i debats (no superior a 120 dies) 

El  període  d’actes  i  debats  per  als  nous  plans  de  barri  es  desenvoluparà  entre  el  20  de 
setembre i el 15 de gener.  
 

II) Planificació general dels actes i debats 

Conceptualment el procés es divideix en cinc fases: 

1) Treball intern i de preparació del procés 
2) Informació, mitjançant la qual es difon al conjunt de la ciutadania interessada la matèria o 

el projecte sobre el qual es vol demanar la participació, utilitzant els mitjans adequats per 
arribar a una ciutadania diversa i plural. 

3) Debat, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades, es promou el diàleg i el 
contrast d'arguments i es recullen les aportacions de les persones participants. 

4) Retorn, mitjançant  la  qual  es  traslladen  a  les  persones  participants  i  al  conjunt  de  la 
ciutadania els resultats del procés. Inclou l'avaluació del procés. 

5) Seguiment, mitjançant la qual es facilita el seguiment del desenvolupament dels resultats 
del procés. 

 
Fase 1: Treball intern 

Aquesta fase es dedicarà a la cerca d'informació rellevant i necessària per definir el projecte el 
més acurat possible i com a primera eina de treball i anàlisi per conèixer els antecedents i els 
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condicionants. També durant aquesta  fase es preveu  la  realització de  les  sessions de  treball 
necessàries amb els tècnics municipals i l'equip de govern.  

Fase 2: Informació 

Es  realitzaran sessions  informatives a  la via pública per  tal d’explicar què és el pla de barris, 
quins objectius  i quina tipologia d’intervencions es realitzen  i  informar del procés participatiu 
que s’iniciarà. Aquests punts informatius incorporaran un mínim d’informació sobre el barri en 
el que es vol participar.  

Aquests punts  informatius així com  la documentació que es vagi generant estarà disponible a 
la plataforma decidim.barcelona. 

Fase 3: Debat 

Les accions d’obertura i debat del procés s’aborden en diverses fases:  
  

a) Sessions de diagnosi. Es realitzaran reunions de treball amb entitats del barri o amb les 

anteriors comissions de seguiment per tal d’anar construint una diagnosi participada.  

b) sessions  de  propostes  adreçades  a  col∙lectius  específics.  Un  cop  identificats  els 

principals  col∙lectius  dels  barris,  es  realitzaran  sessions  de  treball  específiques  per 

recollir propostes d’accions per dur a terme al barri.  

c) Sessió de propostes i validació oberta a tot el barri. Sessió oberta a tot el barri per tal 

de recollir i validar el conjunt de propostes que formaran el pla de barris.  

Fase 4: Retorn 

Es  realitzarà  un  retorn  personalitzat  a  les  persones  que  hagin  facilitat  les  seves  dades  i  es 

realitzarà una presentació del pla de barris oberta a tot el veïnat i el teixit associatiu. 

III) Documentació i informació necessàries 

La documentació necessària per afrontar el desenvolupament dels actes i debats serà aquella 
relacionada amb els plans de barri existents (www.pladebarris.barcelona) i amb la diagnosi que 
es vagi generant del propi barri.  
 

IV) Sistema d’informació i comunicació del Procés 

La web decidim.barcelona recollirà un espai específic creat per comunicar el procés des d’on es 
podrà fer el seguiment, accedir a la documentació prèvia i a les actes de les sessions, garantint 
així la transparència i la traçabilitat. 
 
Així com aquelles persones que cedeixin les seves dades per tal que les informem a través de 
correu electrònic de les diferents sessions que hi hagi al barri.  
 

V) Formes de retorn 

A  través de  la plataforma decidim.barcelona es podrà  fer un seguiment  i un retorn de  tot el 
procés. Així mateix es realitzarà un document de síntesi del procés i el propi document del pla 
de barris recollirà en un apartat el procés de participació que s’hagi realitzat.  

S’explicarà el retorn a la Comissió de Seguiment. 
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VI) Indicadors orientatius per a l’avaluació del Procés 

L’avaluació  del  procés  participatiu  es  farà  a  partir  del  sistema  d’avaluació  i  dels  indicadors 

establerts per la Direcció de Democràcia Activa per als processos participatius que tenen lloc a 

la ciutat de Barcelona. 

 

A  les  sessions  de  debat  presencials  es  lliurarà  un  formulari  de  valoració  de  la  sessió  a  les 

persones participants. 

 

Tercer.‐  PUBLICAR  aquest  decret  al  web  de  l’Ajuntament  i  a  la  plataforma  digital 
corresponent,  un  cop  acomplert  allò  determinat  a  l’article  23.3  del  RPC,  tot  això  sense 
perjudici  d’altres mitjans  que  es  pugui  considerar  oportuns  per  part  del  propi Ajuntament, 
d’acord amb l’article 24.3 del RPC. 
 

Dono  la meva conformitat a  la proposta  i  la converteixo en resolució, d’acord amb el Decret 
d’Alcaldia S1/D/2018‐01283 de 17 de maig, de delegació en els regidors de govern, els gerents 
sectorials  i  els  gerents  de  districte,  la  competència  per  a  aprovar  i  convocar  processos 
participatius, en data 19 d’octubre de 2020. 
 
 

 

 

Sr. Jordi Martí Grau 

Regidor de Presidència, Pressupostos i Pla de Barris 
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