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DECRET D’APROVACIÓ I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA REDACCIÓ 

DELS ESTUDIS PREVIS DE LA REURBANITZACIÓ DELS INTERIORS D’ILLA GUINEUETA (FASE 4) 

Atès que el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat pel 

Plenari del Consell Municipal el 27 de maig de 2022, i publicat al BOPB el 28 de juny de 2022, 

en el seu capítol 3 regula els processos de participació que es duen a terme a la ciutat de 

Barcelona. 

D’acord amb la resolució de l’Alcaldia, de 15 de novembre de 2021, mitjançant la qual es 

delega en els regidors/es de govern, gerents sectorials i gerents de districte la competència 

per aprovar i convocar processos participatius a l’empara d’allò establert a l’article 30 de la 

Carta municipal de Barcelona. 

 

     DISPOSO 

 

PRIMER. APROVAR el procés participatiu per a la redacció dels estudis previs per a la 

reurbanització dels interiors d’illa Guineueta (fase 4), en base als següents antecedents i 

especificacions, d’acord amb l’article 23 del Reglament de Participació Ciutadana.  

 

Antecedents 

 

Fa 15 anys es va iniciar la primera fase de la remodelació integral del barri de la Guineueta, una 

remodelació que ja ha assolit tres fases durant els darrers mandats municipals.  

 

Al mes d’octubre de 2022 es va convocar una reunió, a petició de l’Associació de veïns i veïnes 

de la Guineueta, amb la Gerència del Districte i el Departament de Participació d’Ecologia 

Urbana, on es va assolir el compromís de desenvolupar un procés de participació ciutadana 

durant la redacció dels estudis previs de la reurbanització dels interiors d’illa Guineueta (fase 

4). 

 

L’equip redactor, dels estudis previs que definiran a nivell projectual diferents propostes per a 

la reurbanització dels interiors d’illa Guineueta, ja s’ha contractat i, per això, estem en 

disposició d’iniciar el procés de participació que acompanyarà aquesta redacció. 

 

Objecte del procés participatiu 

 

L’objecte del procés participatiu és promoure un debat ciutadà sobre els criteris que han de 

regir la reurbanització dels interiors d’illa Guineueta delimitats per la Rambla del Caçador, el 

carrer de la Guineueta, la Via Favència, el carrer del Castor i el carrer de la Gasela.  

 

 En concret, els objectius són:  

 Elaborar una diagnosi compartida amb els agents de l’àmbit per donar informació 
rellevant a l’equip redactor sobre les necessitats i demandes del veïnat, els 
equipaments i el agents socials clau del barri. 
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 Fer propostes a l’equip redactor, per tal que les tinguin en compte a l’hora d’elaborar 
els estudis previs. 

 Facilitar el seguiment de la redacció dels estudis previs. 

I. Àmbit territorial i perfil de les persones convocades al debat 

 

L’àmbit territorial del debat són els interiors d’illa Guineueta delimitats per la Rambla del 

Caçador, el carrer de la Guineueta, la Via Favència, el carrer del Castor i el carrer de la Gasela, 

del barri de la Guineueta, Districte de Nou Barris. 

 

El perfil de les persones cridades a participar és el següent: 

 Persones, entitats veïnals i comercials dels interiors d’illa Guineueta. 
 Actors vinculats a l’accessibilitat, a la perspectiva de gènere i a l’atenció a persones 

amb diversitat funcional. 
 Centres educatius, equipaments i centres culturals propers. 

Es vetllarà especialment, atès que l'objecte del procés participatiu és un espai públic, per 

implicar persones o entitats vinculades a l'accessibilitat i a l'atenció a persones amb diversitat 

funcional; i alguna entitat o col·lectiu feminista per garantir la incorporació de la perspectiva 

de gènere. 

 

II. Òrgan administratiu responsable del funcionament del procés participatiu 

 

L’òrgan responsable és la Gerència del Districte de Nou Barris, amb el suport de la Direcció de 

Democràcia Activa i Descentralització i el Departament de Participació de la Gerència 

d'Ecologia Urbana. 

 

III. Nombre, composició de les persones membres, funcions i règim de reunions de la 

Comissió de Seguiment 

 

L’Associació de Veïns i veïnes de la Guineueta i l’Ajuntament de Barcelona exerciran de Grup 

impulsor del procés participatiu, atès que el procés s’ha promogut per iniciativa de l’entitat, i 

alhora seran membres de la Comissió de Seguiment del procés participatiu, a més de les 

persones i entitats que es proposin. Inicialment es proposarà que la Comissió de Seguiment 

d'aquest procés participatiu estigui integrada per persones representants de la pluralitat 

d'actors a implicar en el procés: 

 Districte de Nou Barris. 
 Actors veïnals i comercials del barri de la Guineueta més propers a l’interior d’illa. 
 Actor representant de les entitats o col·lectius vinculats a l’accessibilitat i a l’atenció 

a persones amb diversitat funcional. 
 Actor representant d'entitats o col·lectius que permetin incorporar la perspectiva 

de gènere al procés. 
 Actor representant d'entitats o col·lectius que permetin incorporar la perspectiva 

dels infants al procés. 
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Durant el període en el qual es duu a terme el procés participatiu, es pot ampliar la composició 
dels o de les membres de la Comissió de Seguiment a proposta d’una tercera part, com a 
mínim dels seus components i segons la regulació de l’article 36.4. 

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 opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, 

suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre informe. 

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

ne millores. 

c) Emetre 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 d’acord amb les especificacions establertes en 

l’article 24 del Reglament de Participació Ciutadana. 

 

A. Període dels actes i debats 

 

Es preveu que el període d’actes i debats, atès els temes objecte del debat, es desenvolupi 

durant el mes de març de 2023. Així mateix, es preveu que el retorn del procés es faci 

respectant el període electoral. 

 

Aquesta planificació és susceptible de modificació per raons d’interès públic, en funció de la 

data de presentació pública del procés participatiu, de l'evolució de la situació sanitària, i de la 

campanya electoral, entre d'altres. 

 

B. Planificació general dels actes i debats a desenvolupar 

 

El procés participatiu serà adaptable per tal que es pugui desenvolupar tant presencialment 

com digital, en funció de l’evolució del context sanitari i de les recomanacions i directrius que 

estableixin les autoritats sanitàries. 

 

Es proposa un procés basat en diverses fases i espais de participació. 

 

1) Fase d'informació i inici del procés participatiu 

 

La informació i comunicació del procés participatiu es realitzarà a partir dels següents canals: 

 La constitució de la Comissió de Seguiment del procés participatiu. 
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 La comunicació amb persones, entitats i organitzacions a implicar en el procés. 
 La informació en els espais i òrgans de participació territorials i sectorials, si escau. 
 La producció de cartelleria específica amb les sessions i activitats del procés 

participatiu. 
 Els canals d'informació i comunicació municipals que es determinin i la plataforma 

digital de participació Decidim.barcelona. 

 

2) Fase de diagnosi, debat i contrast 

 

La fase de diagnosi, debat i contrast comprèn les següents accions: 

 Passejada exploratòria a l’àmbit d’actuació. Es proposa la realització d’una 
passejada exploratòria, amb l’objectiu de recollir problemàtiques i propostes de 
l’espai urbà. 

 Sessió oberta de diagnosi i proposta. Es proposa fer una sessió de debat, oberta al 
veïnat, per copsar la realitat de l’espai i per recollir propostes sobre les temàtiques 
a tractar (accessibilitat, connectivitat, verd, usos...) 

3) Fase de retorn 

 

Durant la fase de retorn es preveu la realització d’una sessió de contrast que s’organitzarà amb 

el doble objectiu de: 

 Presentar una primera proposta de redacció dels estudis previs per part de l’equip 
redactor 

 Contrastar amb la ciutadania de l’àmbit la proposta presentada. 

4) Fase de seguiment 

 

Durant aquesta fase, amb el grup impulsor i la Comissió de Seguiment del procés, es farà un 

seguiment de la tramitació del projecte. Es realitzarà un informe final (informe de resultats i 

memòria participativa) del procés sobre la base del conjunt de les actes resum de les sessions i 

les seves conclusions. Aquest informe es lliurarà a la Comissió de Seguiment per a què emeti la 

seva opinió.  

 

L’informe final es publicarà a la plataforma Decidim.barcelona. 

 

C. Documentació i informació necessàries 

 

La informació i documentació inicial necessària per al desenvolupament del procés participatiu 

és la documentació elaborada per l'Ajuntament de Barcelona sobre el projecte. 

 

D. Sistema d’informació i comunicació del procés participatiu 
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El procés participatiu s'informarà i comunicarà mitjançant les pàgines web municipals, la 

plataforma digital de participació Decidim.barcelona, butlletins municipals, les xarxes socials, 

correus electrònics específics i cartelleria a l’àmbit del barri. 

 

A la plataforma de participació Decidim.barcelona es publicaran les actes resum dels debats i 

la resta d’informació necessària sobre el procés així com la documentació de referència, si 

escau. 

 

E. Formes de retorn dels resultats del procés participatiu 

 

L’informe de conclusions del procés participatiu es presentarà al Consell de Barri de l'àmbit i 

als altres òrgans i espais de participació que es determinin, s’enviarà a les persones i entitats 

participants i es publicarà a la plataforma Decidim.barcelona. 

 

També es presentarà i debatrà en el marc de la Comissió de Seguiment del procés participatiu. 

 

F. Indicadors orientatius per a l’avaluació del procés participatiu 

 

L’avaluació del procés participatiu es realitzarà a partir de les fitxes d’avaluació i els indicadors 

establerts per la Direcció de Democràcia Activa i Descentralització per als processos 

participatius que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona. 

 

En les sessions de debat es lliurarà un formulari de valoració de la sessió (o un enllaç a la versió 

digital) per a les persones participants. 

 

TERCER. PUBLICAR aquest decret al web de l’Ajuntament i a la plataforma digital 

corresponent, d’acord amb allò establert als articles 69.1 i 70 bis de la llei 7/1985, reguladora 

de les bases del règim local i l’article 24.3 del Reglament de Participació Ciutadana de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

 

 

El Gerent del Districte de Nou Barris 

Gabriel José Duarte García 
 
 
 
 


		2023-03-13T10:17:03+0100
	Gabriel Jose Duarte Garcia - DNI 78485636E (SIG)




