ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT PRESSUPOST PARTICIPATIU
2020-2023

Dia: 04/ març/ 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
Eduard Llorens
Consell d’Associacions de Barcelona
Pròsper Puig
Vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç
Fitxer general d’entitats
Joan Vidal
Enric Canet

Ajuntament de Barcelona
Pau González

Associació Músico cultural Mas Guinardó
Casal dels Infants per l'acció social als barris

Orland Blasco

Assessor de la Regidoria de Drets de Ciutadania i
Participació
Tècnic de Democràcia Activa i Descentralització

Secretaria tècnica
Andreu Parera
Pilar Blancafort

Secretaria del Consell de Ciutat
Suport tècnic EIDOS Dinamització Social

S’excusa: Salva Vendrell del Consell Municipal de Ciutat i Comerç, Carme Riu del Consell
Rector IMD, Francina Alsina de la Taula d’Entitats Tercer Sector, Marc Usart del CJB.
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Documentació lliurada
Decret represa procés Pressupost Participatiu Alcaldessa
Decret Annex 2 Normativa reguladora del procés de pressupost participatiu 20202023

Ordre del dia
Presentació de l’estat actual del procés dels Pressupostos Participatius.
Valoració, precs i preguntes

Principals idees
Inicia la sessió el Pau Gonzàlez explicant com en l’última reunió es va compartir la reflexió amb
la Comissió si tenia sentit seguir endavant amb el procés de pressupostos participatius donada
la situació de l’últim any. També es va contrastar amb els grups municipals. Una vegada
escoltades les respostes, parlades internament i aclarint algunes incerteses que teníem sobretot
del marc econòmic i pressupostari, es va decidir seguir endavant amb el procés. Veiem que
tenia sentit seguir endavant donat que és un procés que plantejava moltes novetats a Barcelona,
i per tota la feina feta per la ciutadania i estructura municipal de presentació i avaluació de
propostes.
Volem explicar les modificacions que hem fet en el procés, alguns ja ho sabreu perquè heu fet
propostes o heu entrat al Decidim en aquest espai formal. S’ha decidit reprendre el procés on el
vam deixar, reprendre les propostes que es van recollir fa un any. S’han publicat les valoracions
tècniques i a partir del 22 de març se seguirà amb la priorització.
Una de les primeres coses que s’han hagut de canviar és la dotació reservada econòmica, que
ha baixat de 75 a 30 milions d’Euros. Això té una doble lògica, tant pel clima d’incertesa pels
anys vinents així com per l’any que hem perdut. La previsió inicial era 25 milions d’Euros per
cada any, i finalment tindrem 15 milions d’Euros cada any.
Els criteris de repartiment es mantenen, s’ha fet una regla de 3 dels que hi havia, mantenint la
part fixa i la de criteris socioeconòmics, també s’han actualitzat els llindars. Inicialment hi havia
un mínim de 50.000 Euros per projecte i uns topalls de 2 milions d’Euros excepte en alguns
districtes que era més baix. Ara el topall és la meitat de l’import reservat a cada districte, amb
l’objectiu que un projecte molt gros no s’endugui tots els diners.
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Al 22 de març començarà la fase 3, la priorització. L'Ajuntament ha publicat les respostes
tècniques a tots els projectes que va entrar la ciutadania, i entre l'1 i el 22 de març els col·lectius
o persones que van fer propostes podran veure les respostes que han rebut i demanar
aclariments. Els prop més de 800 projectes que han passat la validació tècnica seran prioritzats
per la ciutadania, per quedar-nos amb 20 projectes per districte, 200 en total. Una vegada
tinguem aquests 200 projectes (inicialment eren 300) farem sessions telemàtiques de concreció
de cadascun d'aquests projectes, per això convocarem a les persones i col·lectius que han fet
la proposta per treballar aquests projectes junt amb l'equip municipal. Entre el 6 d'abril i el 7 de
maig concretarem més els trams, àmbit, recursos econòmics i calendari per cada districte.
Tenim un temps per gestionar els recursos, la campanya comunicativa la comunicació i la
votació la farem al juny de 2021, pendent de marcar-ho segons l’evolució de la pandèmia.
Les principals novetats són: reducció de l'import, reducció topall màxim, aclariments i disminució
de 30 a 20 projectes que passaran a votació a cada Districte. Estem treballant perquè la votació
a través del Decidim sigui més àgil però segura. Hem baixat el mínim de projectes els quals es
votaran. Cada ciutadà empadronat podrà votar a 2 districtes, el seu i un altre. En comptes de
mínim 3 projectes a votar hem passat a 2.
Hem obert la fase d’aclariments, però no hem volgut valorar com ajuntament si els projectes
segueixen tenint sentit respecte a quan es van fer. Si es compleixen els criteris tècnics no els
hem retirat. El que sí que es permet és que els que van fer les propostes puguin retirar-los
valorant, tant per si els continuen trobant adients, o han trobat altres propostes que són iguals
al mateix barri i decideixen retirar-les per acumular suports.
En la fase de priorització cada persona tindrà 10 suports q repartirà com vulgui entre els
projectes de la ciutat. Les votacions les fem per districte, la priorització la fem per ciutat. Això es
fa amb la lògica que una persona, independent on visqui, pot estar interessada en la protecció
d’espais escolars i vulgui votar en clau sectorial. Passaran 20 projectes a cada districte i si amb
els 20 projectes no es superessin el pressupost que hi ha previst per districte, s’ampliaria el
nombre de projectes perquè tingui sentit la votació. Si hi hagués empats en les prioritzacions,
passarien tots.
Una preocupació que teníem era la distribució territorial dels projectes, tenim districtes molt
desiguals. Hem posat un mecanisme en què els projectes prioritzats han de ser de diversos
barris. Aquesta solució, tot i tenir mancances perquè pot ser que en les votacions s’acumulin
tots els projectes guanyadors en un barri, és la fórmula més adequada que hem trobat. En cas
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que un projecte toqui més d’un barri o tot el districte com a àmbit passaria a ser un barri més a
l’hora de fer la correcció.
La idea és reunir els impulsors del projecte amb el personal municipal que tingui les
competències a través de sessions telemàtiques, que hi hagi un espai de trobada conjunt.
Hi ha dos aspectes que ens preocupen una mica:
Aquelles propostes que vénen de debats col·lectius i que no sabem si algú farà seu el projecte,
o les que vinguin de persones a les quals es demani concreció i no responguin. En aquest cas,
els tècnics municipals intentaran concretar el projecte al màxim mantenint l'essència de la
proposta.
Alguns dels projectes que han passat aquesta fase, l'han passat adaptats. Per exemple, si algú
ha demanat reformar tot un carrer, pot ser que no sigui possible, però sí que es pugui arreglar
només una part. La ciutadania podrà retirar la proposta de projecte adaptat si considera que no
és el que volia.
Respecte a les votacions, facilitarem la votació afegint la verificació per mòbil, hem baixat el límit
a 2 projectes. El sistema de votacions funciona com una cistella de la compra, es van
seleccionant projectes i es van restant del total de la cistella, no és obligatori gastar tots els
diners. Durant la fase de votació hi haurà espais de suport a la votació i una campanya potent
de difusió dels projectes. Hi haurà espais on les persones puguin anar per rebre suport en la
seva participació, i també hi haurà els carros vermells que aniran pels carrers i les places per
si algú necessita suport.
Hem volgut tenir en compte diferents possibles situacions:
Dos projectes empaten en el nombre de vots. Aniríem a la fase de priorització a veure el
nombre de vots per desempatar.
Dos projectes tenen el mateix emplaçament. Si els dos compleixen els criteris tècnics,
no els hem descartat, així que en cas que passés guanyaria qui tingués més vots
Si sobressin diners, es quedarien en una bossa per si algun dels projectes requerís més
despesa de la prevista.
La idea és que durant l’obra i quan estiguin acabats hi hagi alguna identificació que es vegi que
van ser projectes de la ciutadania.
A través de les adreces participacio@bcn.cat i ajuda@decidim.barcelona es pot demanar suport
en referència al procés.
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Es mostren diapositives del total de projectes presentats, els que s’han aprovat i rebutjat i el
percentatge d’acceptació. Es pot veure a cada districte què ha passat i els motius pels quals
s’han acceptat o rebutjat les propostes. Entre els districtes el nombre de projectes canvia molt,
i per tant el grau d’acceptació. Es mostra la tipologia dels projectes acceptats ordenats. Les
tipologies que més han sortit han estat remodelacions i pacificació de carrer, millores d’espais
verds, equipaments educatius o entorns, espai públic i equipaments i espais esportius, i millores
de mobilitat de la xarxa ciclistes i espais de joc.
En referència als motius dels projectes rebutjats, el gruix són els que superen la limitació
pressupostaria establerta, alguns que ja la passaven i altres que s’han quedat fora en baixar als
topalls. La resta de projectes descartats ho han estat perquè no són inversió o generen despesa
corrent associada o l’augmentaven de manera significativa. Altres no eren viables tècnicament
i un 10% s’han rebutjat perquè ja estan en marxa d’alguna manera o eren actuacions en espai
privat. Aquesta avaluació es va fer al juny i ara s’ha fet una revisió.

Valoració, precs i preguntes
Pròsper Puig
A Creu Coberta, s’ha acceptat un projecte sobre fer un testeig a un local, i al Decidim s’indica
una dotació pressupostària. Això ha de passar la validació de la votació?
Resposta
Fins ara les persones han fet propostes, s’ha estudiat quines eren viables i ara s’ha publicat qui
ha passat aquest filtre tècnic. La ciutadania haurà de prioritzar aquests projectes, i després es
passarà a la votació. La dotació que indica és la primera estimació feta per l’equip tècnic.
Eduard Llorens
Projectes com els del passeig de la Zona Franca s’havien retirat perquè eren del pacte del
Govern amb ERC, però n’hi ha d’altres acceptats, com els del carril bici a la Via Augusta. Aquests
com entren en valoració si el projecte ja està redactat i s’executarà, quin sentit té que tingui
aquesta via?
Les propostes que surten de debats, com es coordinen després les trobades?
Les rebutjades, després de les consultes dels motius, poden passar a ser acceptades?
Felicita l’equip municipal per poder tirar endavant els pressupostos participatius.
Algunes entitats han preguntat si el tema d’al·legacions/aclariments es farà via correu o hi haurà
alguna sessió?
El PAM no s’ha aprovat, què passarà a partir d’ara?
Resposta
Cada districte ha fet les valoracions amb els criteris que hi havia a tota la ciutat. Alguns s'han
acceptat, per exemple, perquè el pacte amb ERC només preveu la redacció del projecte, però
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no hi ha diners per l'obra, en aquest cas podria seguir endavant perquè es complementarien. El
criteri per rebutjar perquè ja s'estava executant el projecte era que hi havia algun tràmit fet, no
que fos una idea. Una altra cosa és que una obra es fes per trams, per tant una part entra pel
pacte però altres no.
En referència a les propostes que surten dels debats és un repte. Estem a punt de fer un correu
a totes les persones que ens van deixar el seu correu.
La fase és d'aclariments i no d'al·legacions, per donar més explicacions a la ciutadania. Si hi
hagués algun error, excepcionalment potser alguna es podria canviar, però no és la lògica a
seguir.
Dependrà en cada cas. Fins ara hi ha 17 aclariments demanats, que és un volum per poder
gestionar-ho tan personalitzada com sigui possible, però depèn del nombre d'aclariments
demanats i els motius.
El PAM és el full de ruta del govern, encara que no estigui aprovat pel plenari. Potser s'ha de
repensar el procés del PAM.
Montse Morera
Els projectes que vénen dels acords amb ERC, poden ser liderats per entitats o els portaran els
tècnics del districte? També vol felicitar per poder tirar endavant els pressupostos participatius.
Resposta
No ho sabem, però entenem que la majoria que vinguin de reivindicacions veïnals s’haurà de
fer algun tipus de seguiment.
Joan Vidal
Per quina via es fan els aclariments? Revisant al Decidim els projectes acceptats i rebutjats
Provençals del Poblenou indica que un projecte acceptat passa d’1,5 milions d’Euros i que els
altres estan rebutjats. Informa que és un projecte del qual el barri està en contra i no ha estat
proposat per gent que viu al barri, així com que hi ha hagut denúncies. També indica que no hi
ha hagut resposta dels projectes rebutjats.
Resposta
Hi ha un formulari al Decidim per demanar aquests aclariments. En aquest districte el topall és
1,8 milions d’Euros, per tant està dins dels límits. Si es compleixen la resta de criteris que vam
marcar, s’ha acceptat, però la decisió serà de la ciutadania. No tenim prou informació per donar
més detall sobre aquest projecte. S’informa que tots els projectes han tingut resposta a través
del Decidim i de correu electrònic. Es va a mirar al Decidim quina ha estat la resposta a aquest
projecte en concret i es llegeix.
La previsió és reunir-nos a mesura que anem tancant etapes i tornar-nos a trobar. A partir del 5
d’abril que ja tinguem els prioritzats, ens trobaríem per explicar com enfocar les votacions.
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Convocarem quan hi hagi novetats, però a través de la secretaria podeu comunicar-nos amb
nosaltres en qualsevol moment. La presentació s’enviarà.

Acords

Convocar a la Comissió de Seguiment de Pressupostos Participatius a partir del 5
d’abril, a través de la Secretaria del Consell de Ciutat, per explicar les següents
passes a seguir després de la priorització dels projectes.
Enviar la presentació que s’ha fet durant la sessió.
A través del correu conselldeciutat@bcn.cat es poden fer arribar consultes en
referència al procés dels Pressupostos Participatius a l’equip municipal.
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