ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT PRESSUPOST PARTICIPATIU
2020-2023

Dia: 2/ juny/ 2021
Hora: 17:00h – 18:00 hores
Lloc: https://8x8.vc/decidimbarcelona/PressupostosParticipatiusConsell de Ciutat

Assistents
Institucions més significatives de la ciutat
Montse Morera
Consell d’Associacions de Barcelona
Eduard Llorens
Consell d’Associacions de Barcelona
Miquel Àngel Aragón
Consell d’Associacions de Barcelona
Álvaro Clapés- Saganyoles
PIMEC
Consells sectorials de la ciutat
Carme Riu

Consell Rector IMD

Fitxer general d’entitats
Joan Vidal

Associació Músico cultural Mas Guinardó

Ajuntament de Barcelona
Pau González
Manuel Punsoda
Gerard Lillo

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

Secretaria tècnica
Andreu Parera
Pilar Blancafort

Secretaria del Consell de Ciutat
Suport tècnic EIDOS Dinamització Social

S’excusa: Aitor Urquiola del Consell Municipal de Cooperació internacional, Alex Goñi de
PIMEC

Documentació lliurada
Acta de la reunió del dia 13 d’abril de 2021
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Ordre del dia
Presentació de l’estat actual del procés dels Pressupostos Participatius.
Valoració, precs i preguntes

Principals idees
Inicia la sessió en Manel Punsoda explicant que l’objectiu de la reunió és explicar com ha anat
la fase de concreció dels projectes dels districtes i donar-vos els números dels projectes que
finalment aniran votació. En aquest moment estem a punt d’iniciar la fase de difusió i votació,
que serà del 10 al 20 de juny.
La fase de concreció es va acabar fa poc, es va allargar una mica més del previst, perquè en el
cas d’alguns projectes va ser més complicada la concreció. Aquesta fase ha consistit a fer
trobades amb els promotors per revisar i veure quins aspectes s’havien de modificar polir o
revisar per poder anar a votació de la manera més clara i més pràcticament factible possible.
El
resultat
d’aquest
procés, a cada districte
van quedar entre 16 i 21
projectes.
Dels
200
previstos inicialment, van
quedar 184 per diversos
motius: el nombre de
projectes per concretar,
els que finalment s’han
concretat, els que s’han
concretat
amb
modificacions lleus o
sense... La diferència és
el nombre de projectes
que d’alguna manera
s’havien de concretar de
manera més intensa o
algun aspecte no s’havia
tingut en compte a l’hora de
valorar. Hi va haver un total
de 63 projectes amb una
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concreció més gran de la prevista. En la majoria es va fer més d’una reunió de concreció perquè
s’havia de buscar solucions i això va fer que la fase de concreció s’allargués més del previst.
En tots els districtes es fa fusionar més d’un projecte o bé perquè plantejava temes molt similars
o eren complementaris, i també es va retirar algun projecte en tots els districtes, o bé perquè
els promotors no veien viable tirar-ho endavant una vegada concretat o n’hi havia un altre de
similar. Alguns projectes es van retirar per part de l’Ajuntament, o bé perquè no hi havia
promotors o la distància entre els promotors i l’Ajuntament feia que no es poguessin tirar
endavant. El motiu pel qual alguns projectes han estat retirats per l’Ajuntament ha estat el canvi
de calendari, ja que durant aquest temps l’Ajuntament ha fet actuacions d’emergència o de
millorar d’espai públic amb el fons Covid, actuacions que en alguns casos podien ser
incompatibles amb els projectes. Altres s’han retirat perquè eren incompatibles amb els de Pla
de Barris.
Hi ha hagut 210 reunions de concreció, on hi ha participat 567 ciutadans a falta de les dades
de l’Eixample. Hi ha hagut projectes que s’han concretat amb promotors individuals i 18 casos
es van concretar amb personal municipal o bé perquè no hi havia promotor o no es va presentar.
Com a resultat, tenim 184 projectes que van a la fase de votació que serà entre el 10 i el 20 de
juny. El districte que en té menys és Sarrià-Sant Gervasi amb 16 i el que més Horta-Guinardó
que en té 21.
Per categories, per ordre de més a menys projectes tenen a veure amb: equipaments esportius
i entorns escolars, remodelació de carrers, espai verds i hort urbà, millora espai públic, millora
espais de joc infantils, mobilitat, xarxa ciclista, carril bus, equipaments de proximitat...
L’import total de tots els projectes que van a votacions son més de 92 milions d’Euros, el triple
del pressupost que hi ha previst per pressupostos participatius. A nivell estratègic, alguns
promotors han optat per ajustar el pressupost dels projectes perquè és més fàcil que entrin, i
d’aquí ve una diferència amb la xifra que us havíem presentat fa uns mesos.
Aquestes reunions es convocaven des dels districtes i en la majoria intervenien tècnics de les
diferents àrees que tenien a veure amb la temàtica del projecte, quasi 300 persones municipals,
de moltes àrees gerències: Ecologia urbana, Institut d’esports, Consorci d’Educació, Consorci
de biblioteques... Això fa que el projecte de pressupostos participatius hagi estat el més
transversal que ha tingut l’Ajuntament i també el mateix intens, per la concentració de reunions.
-

El període per a votar els projectes serà del 10 al 20 de juny.
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-

Podran votar totes les persones de 14 anys o més empadronades a la ciutat.

-

La votació és digital a través del Decidim.barcelona

-

Cada persona podrà votar els projectes de màxim dos districtes (el que consti en
l’empadronament i/o un altre a escollir).

-

Es podrà votar a partir d’un mínim de 2 projectes per districte i, si es vol, fins a exhaurirla dotació pressupostària assignada a cada districte.

-

La votació requereix la comprovació de la identitat a través d'un sistema de doble
verificació mitjançant comprovació al Padró municipal i amb un codi SMS que s'envia al
telèfon mòbil.

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/
S’explica com funciona la votació a través del telèfon mòbil (es pot veure el detall a la
presentació).
Hi ha 19 equipaments amb punts permanents de suport a la votació, on hi haurà una exposició
amb tots els projectes d’aquells districtes. A banda, tenim 150 punts mòbils de suport a la ciutat,
que són els carretons que col·loquem a espais públics concorreguts i on hi ha projectes.
Respecte a la comunicació, en la fase de concreció ha estat limitada, però ara hi ha tòtems per
tot Barcelona, on hi ha la informació del projecte i un plànol i un QR que accedeix al
Decidim.Barcelona per veure més detalls. També hi ha OPIS, banderoles, vinils als autobusos,
i la setmana vinent penjarem cartells en la majoria d’habitatges de la ciutat.
S’ha ofert als promotors i promotores fer un vídeo d’un minut, on expliquin en què consisteix o
perquè el seu projecte és d’interès. Aquest vídeo es penjarà a la pàgina del Decidim de
cadascun dels projectes i els promotors podran fer-ne difusió. Aquesta gravació es fa un dia a
cada districte, a la inauguració de l’exposició, i es farà una foto amb promotors i algú de l’equip
de govern. Això es farà entre el 7 i el 9 de juny.
Hem intentat fer una fase de suport a la difusió dels projectes el màxim objectiva possible i amb
les iguals condicions a tothom.

Valoració, precs i preguntes
Montse Morera. Es veu ben pensat, decidit i organitzat. Si algun projecte no tingués cap vot,
que passaria? Hi ha d’haver un nombre de vots mínims per tirar-lo endavant?
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Resposta. Quedaran elegits aquells que hagin sigut més votats i que esgotin el pressupost
d’aquell districte. Els que no tinguin prou vots no passaran a la fase de realització. S’haurà de
pensar que es farà amb els projectes descartats a cada districte. En cada districte s’organitzarà
una comissió de seguiment amb els representants dels promotors dels projectes que hagin
tingut prou vots per realitzar-se. Si en algun cas hi hagués empat, està previst recuperar el
nombre de suports. A diferència de la fase de suports, els vots no són públics, és una informació
que queda amagada fins al final i que es farà pública el dia 21.
Podria ser el cas que algun dels projectes més votats no entri per pressupost i sí que entri un
que tingui més vots però un import inferior.
Miquel Àngel Aragon. Té bona pinta tal com està plantejat. Com a Consell de Ciutat, podríem
fer un aprenentatge d’escoltar els promotors sobre quina valoració fan del procés, i fins i tot fer
una anàlisi dels WhatsApp dels pares i mares de les AMFAs perquè s’estan generant moltes
dinàmiques. Recuperar la idea de fer debat públic d’alguns temes que poden ser d’interès. En
l’últim mes, en el grup de l’escola hem parlat de la Sindicatura i dels pressupostos participatius.
Resposta. La idea és fer una avaluació del procés el més 360º possible, comptant amb
promotors, tècnics de l’Ajuntament, entitats i Consell de Ciutat entre altres. Avaluar com ha
estat aquest gran procés participatiu de ciutat, veure què ha funcionat, què no... Respecte a les
dinàmiques generades, per exemple a Sants s’han unit 4 projectes per fer-ne difusió conjunta i
han fet un cartell demanant el vot pels 4 projectes a l’hora.
Una vegada tancada aquesta etapa faríem una altra reunió. Des de la Regidoria de Participació
es llança la idea de parlar amb la Comissió Permanent perquè hi hagi un seguiment d’execució
dels projectes des del Consell de Ciutat, per veure en quin espai podem anar fent una
actualització/rendiment de comptes. Ja en parlarem més endavant.
Montse Morera. Cal explicar molt bé el fet que pot passar que un projecte tingui molts vots no
acabi passant per pressupost.
Resposta. D’alguna manera ja ho teníem en compte quan vam afegir l’element de correcció
territorial.
Es dóna per tancada la sessió amb el compromís de trobar-nos quan es tanqui la votació i
tinguem els resultats publicats per fer-ne una valoració global. I la invitació de reflexionar com
fer-ne el seguiment.
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Acords
Convocar a la Comissió de Seguiment de Pressupostos durant la primera quinzena
de juliol una vegada es tinguin els resultats de la votació.
Enviar la presentació que s’ha fet durant la sessió.
Valorar conjuntament com fer un seguiment de l’execució dels projectes escollits des
del Consell de Ciutat, així com una valoració global del procés participatiu.
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