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Dia: 19/ gener/ 2021 

Hora: 17:00h – 18:30 hores 

Lloc: https://8x8.vc/decidimbarcelona/PlaActuacioMunicipalBarcelonaCdC 

 

Assistents 

 

Institucions més significatives de la ciutat 

Montse Morera     Consell d’Associacions de Barcelona 

Miquel Àngel Aragón    Consell d’Associacions de Barcelona 

Álvaro Clapés-Saganyoles   PIMEC 

Marc Usart     Consell de la Joventut de Barcelona 

 

Consells sectorials de ciutat 

Aitor Urquiola  Consell Municipal de Cooperació Internacional per 

al Desenvolupament  

Carme Riu     Consell Rector IMD 

      

Comissió de Seguiment de Processos Participatius 

Maria Mateu 

 

Ajuntament de Barcelona 

Pau González Assessor de la Regidoria de Drets de Ciutadania i 

Participació 

Xavier Boneta     Secretaria Executiva  

Xavier Bobi     Gerència Municipal 

 

Secretaria tècnica  

Andreu Parera    Secretaria del Consell de Ciutat 

Yolanda Jiménez    Suport tècnic EIDOS Dinamització Social 

Pilar Blancafort     Suport tècnic EIDOS Dinamització Social 

 

      

S’excusa: Alejandro Goñi de PIMEC, Francina Alsina de la Taula d’Entitats del Tercer Sector. 
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Documentació lliurada 

 

 Acta de la darrera sessió del 3 de desembre 2020. 

 PAM+ 2020-2023 Programa d’actuació municipal extraordinari de resposta a la 

pandèmia. 

 

Ordre del dia 

 

 Consultes sobre el Programa d’actuació municipal extraordinari de resposta a la 

pandèmia. 

 Valoració, comentaris i propostes. 

 

Principals idees 

 

Consultes sobre el Programa d’actuació municipal extraordinari de resposta a la 

pandèmia. 

 

Es convoca aquesta sessió amb l’objectiu d’aprofundir en aspectes concrets del document 

PAM+ 2020-2023 que es va presentar al grup de treball a la passada reunió del 3 de 

desembre de 2020, així com recollir les valoracions i recomanacions més concretes que van 

aportar els i les membres del grup de treball. Es compta amb la presència d’en Pau González, 

de la Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació, en Xavier Boneta de la Secretaria 

Executiva i en Xavier Bobi de la Gerència Municipal.  

 

Es vol fer notar que els ponents han coordinat l’elaboració del present document, tanmateix no 

són experts en totes les diferents polítiques que s’hi recullen. En el cas que no es disposi de la 

informació suficient per donar resposta a la consulta que es faci, es farà arribar la informació 

per a poder donar-hi resposta més endavant. Per definir el marc d’actuació, aquest PAM s’ha 

fet en un context extraordinari posant molt èmfasi en la sortida de la recuperació de la crisi 

provocada per la Covid. Això ha fet necessari reorientar els seus continguts. El PAM, 

inicialment, tenia una vocació maximalista intentant recollir tot el que fa l’Ajuntament. Però 

aquest  s’ha plantejat com un exercici per posar el focus en aquelles qüestions que tenen a 

veure amb la sortida de la crisi, i que podrien contribuir en la reactivació econòmica i la sortida 

de la crisi sanitària, sense deixar fora altres crisis actuals com pot ser l’ambiental. Amb 

aquesta vocació més estratègica, algunes polítiques i activitats no han estat recollides en el 

document.  

Es recorda que si es volen conèixer les actuacions amb més al detall es poden trobar als 

respectius PAD que baixen al detall i concreten alguns d’aquests programes.  
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S’obre el primer torn de preguntes.  

 

Consulta i recomanació: Carme Riu valora positivament el document i felicita el treball fet a 

l’hora de sintetitzar, però considera que quan es parla de reforçar l’atenció als recursos per a 

la inclusió social, s’anomena específicament la gent gran però no les persones amb 

discapacitat. Les persones amb discapacitat és un col·lectiu que pateix de problemàtiques 

similars a les de la gent gran, en alguns casos des de la primera infància. Tot i que el 

document inclou un apartat on es parla de les persones amb discapacitat, valora que es fa de 

manera marginal. Considera que el que s’inclou en el document en referència a la gent gran es 

podria atribuir també a les persones amb discapacitat. Troba a faltar la sensibilitat del fet que 

s’incloguin dins de la ciutadania d’una forma transversal i amb suficient representació, ja que 

conformen més d’un 11% d’aquesta ciutadania. A part, també és necessari que es posin en 

marxa un seguit de polítiques específiques, com les que es desenvolupen des de l’Institut de 

persones amb discapacitat. 

 

Considera que els mateixos problemes i dèficits que tothom sap que ha patit la gent gran a 

causa a la Covid, també els han patit les persones amb discapacitat. Li consta que hi ha una 

vigilància des de l’Ajuntament en el triatge que es fa per l’atenció sanitària, però no coneix com 

funciona. Recalca que el col·lectiu de persones amb discapacitat no apareix suficientment i no 

es tenen en compte com a població vulnerable, així com si es fa amb la gent gran.  

Posa l’exemple de com s’ha utilitzat el pressupost que ha sobrat al disminuir el servei del 

transport porta a  porta degut a la baixada de mobilitat per la Covid, i s’ha invertit aquest 

excedent en una altra ajuda. La nova ajuda és necessària, però les noves polítiques han de 

provenir d’una partida econòmica nova, i no aprofitar els mateixos recursos que ja es tenien. 

En aquest cas, això pot fer que molta gent es quedi sense poder sortir de casa perquè s’ha 

reduït el transport porta a porta, no podem caure en aquestes incongruències. 

 

Resposta: Es pren nota. En la part principal de l’eix on s’expliquen els àmbits, es podria fer un 

esment a la situació de les persones amb discapacitat donat que no apareixen prou 

representades. Respecte a la gestió dels pressupostos, és un aspecte que serà difícil que el 

PAM hi pugui incidir, però de totes maneres es pren nota i es pensarà en possibles idees.  

 

A l’eix 2 hi ha una línia de discapacitat que inclou actuacions estratègiques:  

-Pla local de promoció de la formació i l’ocupació de les persones amb discapacitat i/o trastorn 

mental. 

-Pla d’accessibilitat universal de Barcelona. 
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-Ampliar els recursos. 

-Donar majors oportunitats d’habitatge.  

-Programa de subvencions “La Meva Llar” de millora per a l’accessibilitat física i comunicativa. 

 

Recomanació: La Montserrat Morera agraeix el document que considera exhaustiu i ressalta 

que els 6 eixos principals són molt pertinents donada la situació actual. Entén que és difícil  

categoritzar i que són aspectes que ja hauran tingut en compte, però vol fer notar que hi ha 

temes dels quals es parla en diferents capítols, com pot ser la mobilitat, i que es podrien unir 

per fer-los més factibles, sobretot en l’àmbit econòmic. Troba a faltar que es parli sobre el 

suport al teixit associatiu, que tot i que apareixen d’alguna manera en els sis eixos, no surt de 

forma específica o clara. La Montserrat formula diverses consultes. 

 

Consulta: En línia amb el comentari de la Carme Riu, des del CAB hem manifestat 

anteriorment com les terrasses poden dificultar la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda. 

 

Resposta: Tot i que no s’explicita, un dels criteris inamovibles que s’ha tingut en compte és el 

fet de respectar no posar terrasses enganxades a les façanes dels edificis per a no dificultar la 

mobilitat de persones amb discapacitat visual. 

 

Consulta: Respecte al punt on es parla d’eficiència energètica, en concret de l’augment 

d’energies renovables, voldria saber si aquest aspecte podria arribar a les entitats. Una de les 

principals despeses de les entitats són les quotidianes com el subministrament d’aigua i 

electricitat, i com que no hi ha subvencions per aquest fi, implementar mesures d’eficiència 

energètica a les entitats podria ajudar-les. També afegir la possibilitat de la rehabilitació dels 

edificis, ja que moltes entitats estan en edificis antics i energèticament poc eficients. Quant a 

la dotació d’equipaments de proximitat i d’equipaments culturals, voldria conèixer si s’hi 

inclouen els privats i els ateneus. Quant a cultura, voldria que es pogués concretar com es pot 

donar impuls al mecenatge, saber qui hi tindria accés i si les entitats culturals hi podran 

accedir. Quan es parla de promoció de contractes de persones en atur, aquests contractes 

estarien a l’abast d’entitats i associacions? 

 

Resposta: Resposta: A l’eix 6, “Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració 

digitalitzada” s’explicita un suport logístic de cara a l’equipament, consum i adequació de locals 

que van en línia del que apunta la Montserrat. Hi ha moltes línies de suport que estan 

formulades de manera genèrica i que també fan referència a les entitats, així que algunes 

ajudes probablement seran susceptibles de dirigir-se a entitats. Dins d’Acció Comunitària es 

parla de facilitar programes, projectes associatius i de voluntariat als espais del districte, 

equipaments i espai públic. La idea és, amb una mirada àmplia, fer el treball de treballar allò 
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que es pot millorar en la relació entre l’associacionisme i l’Ajuntament o les administracions per 

a facilitar la tasca dels moviments i associacions veïnals tant de barri com de ciutat.  

 

Consulta: La Fundació Bit Habitat ha donat ajudes a projectes transversals i relacionats amb 

les TIC, d’alguna manera aquests projectes es podrien incloure en el PAM i mirar com ajudar 

a les noves tecnologies.  

 

Resposta: El Xavier Boneta desconeix si estan recollits en algun punt del document, seria 

possible que així fos en el punt de transformació digital o innovació. Revisarà el document i si 

no està inclòs pren nota, ja que és un concurs públic amb una vocació molt transversal en el 

conjunt de la societat. 

 

Arran de la demanda de transversalitat en el cas de les persones amb discapacitat, s’engega 

un debat.  

 

La transversalitat és un dels reptes pendents. La reflexió de treballar de forma conjunta ha de 

quedar recollida a l’informe. S’ha estat parlant del cas concret de les persones amb 

discapacitat, però segur que des d’altres entitats com el CJB o el Consell de gent gran 

apareixerien demandes similars. Apareix la demanda de transversalitat pel que fa a les 

entitats i moviments associatius i a la diversitat cultural. També és necessari que quan es 

parla transversalitat, es tingui en compte que una política moltes vegades afecta diferents 

àmbits, però alhora s’ha de mantenir la concreció quan una política fa referència a un 

col·lectiu concret, per evitar que quedi desprotegit.  

 

Des de l’Ajuntament es comenta que aquest és un dubte que sol aparèixer en la majoria de 

línies d’actuació de l’Ajuntament en el moment de posar-les per escrit. Des de l’Ajuntament es 

segueixen les indicacions o preferències de cada àmbit sobre si volen aparèixer en diferents 

espais o volen crear un espai amb nom.  

 

 

Valoració del grup de treball i recomanacions a incloure al dictamen.  

 

1. El PAM és un projecte important on la participació de la ciutadania és bàsica, però 

aquest any la part provinent de la participació ciutadana ha quedat molt reduïda. Prova 

d’això és que els projectes més votats no han estat recollits al PAM. Entenem que en 

el context actual s’ha de donar resposta a la situació que ha provocat la Covid, però 

malgrat tot també s’hauria de recollir una part important de les propostes i projectes 

proposats per la ciutadania. Potser no es poden dur a terme, però s’hauria d’explorar 
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les diferents possibilitats. És necessari buscar un equilibri entre les aportacions de 

la ciutadania al PAM prèvies a la Covid i allò que acaba recollint finalment el 

PAM. 

 

 

2. Es troba a faltar una avaluació de resultats aconseguits o una rendició de comptes. Es 

veu necessari valorar el final del PAM anterior perquè si no correm el risc de començar 

de nou per continuar dient el mateix. És necessari saber en què s’ha evolucionat 

positivament i en quines àrees no s’ha aconseguit millorar suficientment, perquè serà 

en aquestes àrees on s’haurà d’incidir més. Es demanen indicadors d’avaluació per 

poder avaluar si s’han complert els objectius incorporats a aquest document i a 

l’anterior, així com el seu grau d’assoliment. 

 

3. El col·lectiu de persones amb discapacitat no apareix suficientment i no es tenen 

suficientment en compte com a població vulnerable, així com es considera que si que 

es fa amb la gent gran. 

 

4. Es considera que aquest document, hauria de servir per donar continuïtat a totes les 

polítiques de l’ajuntament independentment de l’equip de govern. 

 

5. En l’elaboració del PAM i en l’actuació pública en general, l’Ajuntament de Barcelona 

hauria de tenir en compte que Barcelona és la capital de Catalunya, i això significa que 

Barcelona pot tenir un paper de punta de llança, reforçant la connectivitat amb els 

territoris (territoris intel·ligents). Per exemple, els serveis públics que estan ubicats a 

Barcelona donen servei a diferents territoris de Catalunya. S’han de projectar els 

serveis des del punt de vista de la ciutadania de Barcelona i els seus districtes, però 

també de com poden afectar als diferents punts del territori de Catalunya.  

Es proposa que per a un altre any, l’actuació pública tingui aquesta visió de xarxa. 

Tenir en compte que existeixen mecanismes com els convenis, i que algunes 

competències municipals es comparteixen amb altres administracions relacionades 

com pot ser el transport. Si bé les accions del PAM han de regir sobre el municipi de 

Barcelona, és cert que hi ha punts que poden actuar sobre altres àmbits territorials. Es 

tracta de buscar una mirada més àmplia, de connexió de xarxes i territoris, tenint 

en compte el marc competencial de l’Ajuntament de Barcelona.   

Es valora important considerar la capacitat de l’Ajuntament de Barcelona d’impulsar 

certs canvis en l’àmbit de mobilitat, urbanisme, polítiques d’ocupació i influència 

econòmica entre altres, dins de tot l’àmbit metropolità.  
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Es demana que l’Ajuntament incorpori una visió estratègica i tingui en compte la seva 

capacitat d’influència en el territori, en un sentit ampli.  

 

6. Es considera que més que un PAM que incorpora les aportacions de la ciutadania a 

través d’un procés participatiu, aquest document és més propi de la concreció de les 

línies d’actuació de l’equip de govern en resposta a la Covid. Hi ha molts aspectes 

positius en el document, però no s’han recollit suficientment les propostes i projectes 

que van sortir del procés participatiu del PAM. Es demana que es faci l’esforç 

d’incorporar més propostes del procés participatiu al PAM.  

 

7. Es valora positivament que cada vegada que s’elabora un PAM es cerca la màxima 

participació de la ciutadania, contemplant la participació presencial i també incorporant 

la telemàtica a través del Decidim. Però en plena pandèmia, quan més necessària era 

la participació telemàtica a través del Decidim, es comprova que no ha funcionat 

suficientment i les propostes ciutadanes han quedat desdibuixades, per donar pas a 

un PAM que ha prioritzat l’atenció a la Covid per davant del propi procés 

participatiu.  

 

8. La participació telemàtica i la presencial es complementen, però tot i que les noves 

tecnologies seran un canal més de participació que anirà agafant força i ens han 

permès seguir treballant en la situació actual, la participació telemàtica no pot 

substituir per complet a la participació presencial.  

 

 

Acords 

 

 Incorporar al dictamen les següents recomanacions: 

o Reflectir el col·lectiu de les persones amb discapacitat de manera més 

transversal i explícita en el document del PAM. 

o Incorporar a les persones amb discapacitat en les actuacions dirigides als 

col·lectius vulnerables com la gent gran, ja que tenen unes necessitats molt 

similars en alguns àmbits.  

o Buscar un equilibri entre les propostes què es van fer abans de la Covid i 

allò que s’ha fet després, fent un esforç per incorporar més propostes 

ciutadanes del procés participatiu. Incrementar el nombre de propostes 

ciutadanes incorporades al document de PAM.  
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o Unificar les propostes d’alguns temes com la mobilitat per donar-li més 

força i facilitar-ne l’execució i el seguiment. En l’actual document, hi ha 

propostes referides a la mobilitat en diferents apartats.     

o Incorporar ajuts per a la rehabilitació i la millora de l’eficiència energètica 

dels edificis de les entitats. Una millora en aquest sentit tindrà un important 

impacte mediambiental i econòmic.  

o Posar a l’abast de la ciutadania els corresponents indicadors i l’avaluació 

de l’anterior PAM per conèixer el grau d’assoliment dels objectius 

incorporats, en quins àmbits s’ha evolucionat i en quins no i la necessitat 

d’incorporar-los en aquest document o d’invertir en aquells àmbits on no 

s’assoleixen els resultats desitjats.  

o Tenir una mirada més àmplia de connexió de xarxes i territoris, tenint en 

compte el marc competencial de l’Ajuntament de Barcelona. Tenir en 

compte la capacitat de l’Ajuntament de Barcelona d’impulsar certs canvis 

en l’àmbit de mobilitat, urbanisme, polítiques d’ocupació i influència 

econòmica entre altres, dins de tot l’àmbit metropolità. Projectar els serveis 

pensant en la ciutadania de Barcelona i els seus districtes, però també en 

com poden afectar als diferents punts del territori de Catalunya. 

 

 L’Ajuntament es compromet a revisar i incorporar al document: 

o Un esment a la situació de les persones amb discapacitat a la part on 

s’expliquen els àmbits d’actuació dels diferents eixos del document.  

o Referències als projectes innovadors que la Fundació BIT Habitat ha 

finançat a través de la Ciutat Proactiva i altres en algun punt referent a la 

transformació digital o la innovació. 

 

 Respecte el procés d’elaboració del PAM: 

Tenir cura de la qualitat dels processos també quan són telemàtics. Aquest 

procés, degut a la pandèmia s’ha hagut de realitzar en bona part 

telemàticament. Es considera que el procés no ha funcionat donat que les 

propostes ciutadanes majoritàriament no han estat recollides al document 

final. S’han prioritzat les propostes d’atenció a la Covid per davant de les 

propostes del propi procés participatiu.  

o La participació telemàtica no podrà substituir per complet a la participació 

presencial. Per tant, en tot procés participatiu s’haurà de buscar un equilibri 

entre ambdues formes de participació, telemàtica i presencial. 
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 Des de la secretaria del Consell de Ciutat, es portarà a terme l’elaboració del 

dictamen el qual es farà arribar al grup de treball per a la seva revisió i incorporació 

de possibles esmenes.  


