ACTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
2020-2023

Dia: 14/ juliol/ 2021
Hora: 17:00h – 18:00h
Lloc: https://8x8.vc/decidim-bcn/PressupostParticipatiuCdC

Assistents
Institucions més significatives de la ciutat
Montse Morera
Consell d’Associacions de Barcelona
Miquel Àngel Aragon
Consell d’Associacions de Barcelona
Álvaro Clapés-Saganyoles
PIMEC
Pròsper Puig
Fundació Barcelona Comerç
Fitxer general d’entitats
Joan Vidal
Ajuntament de Barcelona
Marc Serra
Pau González

Associació Músico Cultural Mas Guinardó

Manuel Punsoda
Orlando Blasco

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

Secretaria tècnica
Andreu Parera
Yolanda Jiménez
Pilar Blancafort

Secretaria del Consell de Ciutat
Suport tècnic EIDOS Dinamització Social
Suport tècnic EIDOS Dinamització Social

S’excusen: Àlex Goñi (PIMEC), Enric Canet (Casal dels Infants), Francina Alsina (Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social).

Documentació lliurada
Acta de la darrera sessió del 2 de juny de 2021
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Ordre del dia
Presentació de l’Informe preliminar de votacions dels Pressupostos Participatius
Valoració, precs i preguntes.

Principals idees
Marc Serra, Regidor de drets de Ciutadania i Participació, obre la sessió explicant que l’objectiu
principal d’aquesta és compartir l’informe preliminar de les votacions dels Pressupostos
Participatius. La intenció és que després de veure les dades, es doni pas a un espai per fer
propostes de millora per part dels membres del grup.
Els Pressupostos han arribat per quedar-se i es treballarà perquè hi hagi una nova edició, amb
la intenció de què funcioni de la millor manera possible. Mostra una presentació que es farà
arribar a tothom.
La Covid ha afectat la realització del procés, es va haver d’ajustar l’import inicial dels
pressupostos i, per tant, es va reduir el nombre i el valor dels projectes beneficiats. Es volia
afavorir la part deliberativa, amb trobades presencials d’assemblees ciutadanes, perquè
poguessin discutir sobre el barri, què necessitava i quins projectes impulsar. Van començar el
febrer de 2020 i es van haver de suspendre per l’inici de la pandèmia, fins que algunes es van
adaptar a la via en línia, amb un total de 209 reunions fetes, una dada molt significativa.
Han participat en el total de les diferents fases més de setanta-tres mil persones.Hi ha hagut
més de 56.000 nous usuaris al Decidim, el percentatge d’altes anava creixent a mesura que
avançava el procés. 39.433 és el nombre de persones diferents que han participat durant els
deu dies de votacions, amb una xifra de 216.628 vots per projectes emesos i amb una mitjana
de 5,6 projectes votats per cada veïna o veí. Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi són els districtes
amb un menor nombre de vots rebuts.
Es va començar amb gairebé 2.000 projectes presentats, dels quals un 50% van ser validats
tècnicament. Es va passar a 204 prioritzats, 184 han anat a votació i 76 projectes han acabat
seleccionats a tota la ciutat.
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Si
comparem
internacionalment
les
primeres
edicions
de
pressupostos participatius,
Barcelona està, quant a
nombre de participants en
les votacions, per sobre de
Madrid, molt per sobre de
Lisboa, una mica per sota de
París i lleugerament per sota
de Nova York, essent totes
elles, tret de Lisboa, ciutats
amb molta més població que
la nostra (Madrid duplica,
Paris quasi també i Nova
York quintuplica la població de Barcelona).En inversió d’Euros per habitant, Barcelona només
queda una mica per sota de Madrid. És el moment de ser exigents, de què la dotació econòmica
en els propers pressupostos participatius sigui més gran, s’han de resoldre qüestions com
l’equilibri territorial, ajudant i acompanyant als projectes de barris petits.
El suport a la participació presencial s’ha de millorar en les pròximes edicions, sobretot en la
fase de votacions. Tot i que s’han fet exposicions i s’ha acompanyat a la gent perquè hi ha
persones que no tenen eines o recursos per poder votar. Les dades de vots als punts de suport
has estat molt baixes, s’ha de treballar perquè hi hagi punts molt més identificables.
Manuel Punsoda aporta els resultats de les votacions: 953 persones als punts de suport fixes i
1.269 als punts de suport mòbils. Unes cinc mil persones van demanar informació.
El Marc Serra comenta que ara s’obre un període de reflexió, treballaran en un informe
d’avaluació de tot el procés, amb propostes concretes de millora, i convocaran una nova reunió
per d’aquí a dos o tres mesos.

Valoració, precs i preguntes
Montse Morera. Comenta que la participació ha sigut molt elevada i això és un èxit. Va estar
en alguna de les sessions de concreció de projectes que es van fer per internet i la va trobar

3

molt interessant, la informació dels tècnics va ajudar a acabar de definir-los i a veure els pros i
els contres.
Proposa tornar a fer publicitat, als consells de barri, sobre els pressupostos participatius i no
deixar-ho per l’últim moment, per animar i preparar el terreny de cara a les pròximes votacions.
Resposta. L’execució dels Pressupostos Participatius es farà de forma participada i es rendiran
comptes, als consells de barri, de com s’estan executant els projectes. S’estaran executant
projectes fins al 2023 i aquesta serà la millor publicitat per l’edició següent.
Miquel Àngel Aragón. Aquest procés ha generat debat públic i això no s’hauria de deixar de
banda, és una aportació interessant pedagògicament parlant. El debat públic s’hauria de
potenciar en les pròximes edicions, acostuma a quedar empetitit i mediatitzat per la premsa i
seria una forma de trencar una mica amb el que diuen els diaris.
Resposta. Confirmo haver vist debat sobre la ciutat al voltant dels tòtems, a la sortida de les
escoles, al voltant de les entitats...
Pròsper Puig. Dóna l’enhorabona pels bons resultats. Comenta que s’ha trobat que hi havia
gent gran que volia participar i que tenia dificultats per votar a causa d’haver de fer-ho
telemàticament. S’hauria de fer un acompanyament, perquè va haver-hi gent que no va votar
per aquesta bretxa digital.
Resposta. Aquest és un dels aspectes a treballar i millorar. Esperen que els pròxims
pressupostos participatius es facin sense la pandèmia i així les condicions canviaran. Costava
comunicar de forma clara que hi havia unes votacions obertes, que hi havia un lloc on podies
anar, que t’assessoraven i t’acompanyaven presencialment en el vot. Hi ha marge de
creixement. Potser hauríem de donar un missatge clar als veïns: Si vols votar, vés a les Seus
del Districte, o vés als Centres Cívics... Els punts de suport a l’espai públic han funcionat millor
que als equipaments. Des de l’inici del procés fins a la votació, es va facilitar el fet de poder
votar amb el Decidim.barcelona. Era més fàcil votar que donar suports.
Montse Morera. Comenta que algunes de les pilones fixes que es van posar estaven en llocs
pels quals no passava ningú i era una llàstima la pèrdua d’informació.
Resposta. Creu que necessiten una mica més de temps entre una fase i l’altra per poder
precisar una mica millor les ubicacions. De tots els elements de comunicació, els tòtems de
l’espai públic són el que valoren millor. El fet de ser uns elements nous a l’espai públic ha permès
generar debat públic. La fase de concreció la van haver d’ajustar massa, es van fer 209 reunions
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en quinze dies o tres setmanes i és un alt volum. Hi havia àrees o departaments municipals que
participaven en tots els debats i que havien d’estar a deu districtes alhora, era molt intens. Sort
que es van haver de fer les reunions telemàticament, hi havia tècnics que estaven a tres reunions
a la vegada.
Pròsper Puig. Sobre els tòtems, diu que li sembla una mesura comunicativa fantàstica, seria
bo que això es pogués exportar a altres coses que es faran a la ciutat. Com a Barcelona Comerç,
també posem els nostres comerços a disposició, per si algun dia s’ha de fer alguna cosa
d’aquest tipus.
Resposta. Per a poder adaptar-los al paisatge urbà havien de ser petits, al principi no van
agradar gaire, tot i que finalment han donat un bon resultat. És una mesura innovadora. Els
tòtems són de l’ajuntament i es poden reutilitzar. En nuclis antics com els de Sarrià, Sant Andreu
o Gràcia era difícil posar un tòtem en el lloc on tocava, deixant prou pas lliure per a persones
amb mobilitat reduïda i per això es va haver de reduir la mida. L’empresa que havia de retirar
aquests tòtems s’ha deixat alguns i proposa que si algú en veu que ho notifiquin. Comenta que
el projecte guanyador de tota la ciutat, el que ha tingut més vots, és el de l’Espanya Industrial i
que n’ha tingut un paper determinant l’Eix Comercial de Creu Coberta. És un projecte que va
sortir d’un consell de barri i que el van apadrinar entre diverses persones. Va ser tota una
sorpresa.
Montse Morera. Proposa incloure els ateneus per donar informació i per difondre els
pressupostos participatius com a col·laboració publicoprivada.
Resposta. És una bona proposta. Creu que han tingut la dificultat d’haver d’explicar a la vegada
com funcionen els pressupostos participatius i quins són els projectes. S’ha de reforçar la
metodologia i centrar-se en els projectes.
Miquel Àngel Aragón. Parla sobre convertir els espais en petites àgores i que pot haver una
dimensió de vincular-ho molt amb processos participatius. Quant a utilitzar espais privats, pensa
que una novetat seria introduir eixos comercials i alguns comerços. Per exemple, anar a un bar
conegut i que hi hagués un punt de votació.
Resposta. Respecte a aprofitar els Ateneus, una de les coses que han funcionat en l’àmbit
comunicatiu és que l’Ajuntament no estava sol comunicant, hi havia entitats que estaven fent
campanya, fent pedagogia, fent explicació i fins i tot organitzant punts de votació. Es volien fer
formacions a les entitats perquè poguessin fer extensiva aquesta formació a altres persones,
per la pandèmia no es va poder fer del tot.
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Es vol comentar també com està prevista fer a partir d’ara l’execució dels projectes de forma
participada. Cada districte constituirà una comissió de seguiment específica dels projectes, de
la que formarà part un representant de cadascun dels promotors dels projectes triats, un
representant polític i un representant tècnic del districte, a més d’una persona designada pels
consells de barri on s’executen els projectes. A part d’això, cadascun dels projectes triats, en
funció de la seva complexitat participativa, tindran previst fer trobades i participacions amb els
promotors. Per aquells que siguin molt complicats o als que calgui acabar de trobar, perfilar o
acollir alguna cosa, s’està plantejant fer una comissió de seguiment específica. La participació
es farà a mida, en funció de l’estat del projecte que ha estat triat.
Hi ha moltes coses a millorar i ganes de fer-ho i de què els pressupostos segueixin endavant,
que sigui una tradició a la ciutat de Barcelona. Tenen la responsabilitat de què totes les coses
que s’han detectat i que s’han de millorar es millorin, que hi hagi el màxim de participació i que
aquesta sigui positiva en termes quantitatius i també qualitatius.
Es tanca la sessió amb el compromís d’una nova trobada d’aquí a dos mesos (a finals de
setembre), quan s’hagi fet l’avaluació amb els promotors i amb els equips tècnics i es disposi
d’un informe més global per poder compartir-ho amb els membres de la Comissió de seguiment
dels Pressupostos Participatius. Aquest informe, potser, després s’elevarà a la Comissió
Permanent per compartir les reflexions.

Acords
Convocar a la Comissió de Seguiment de Pressupostos a finals de setembre, una
vegada es disposi d’un informe més global.
Una vegada celebrada la propera reunió d’aquesta Comissió, valorar compartir l’informe
d’avaluació amb la Comissió Permanent per compartir les reflexions.
Enviar la presentació que s’ha mostrat durant la sessió.
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