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01 
Objecte i objectius del procés participatiu 
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1. Finalitat i objectius del procés participatiu 
 
Finalitat 
 
L’objecte del procés participatiu és generar un debat ciutadà al voltant de la 
modificació del Pla General Metropolità (MPGM) als àmbits de l’illa delimitada 
per Via Favència i els carrers d’Aiguablava i Fenals, –anomenada també Triangle 
d’Aiguablava-, i àmbit discontinu per implantar un equipament al Parc de 
Fornells. 
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La finalitat de l’MPGM és ajustar 
l’ordenació anterior per tal d’obtenir 
millors condicions pels habitatges, els 
equipaments i zones verdes, posant molta 
atenció a l’articulació i seqüència dels 
espais públics.  



1. Finalitat i objectius del procés participatiu 
 
Objectius  
 
» Informar a les entitats, agents implicats i veïnat dels treballs de redacció de 

l’MPGM, i del seu abast i objectius. 

» Promoure un debat ciutadà que permeti recollir les consideracions, 
propostes, i suggeriments de la ciutadania i de les entitats interessades en 
relació a aquest instrument.  

» Facilitar el contrast i el recull d’informació i propostes per complementar els 
treballs tècnics. 

» Facilitar el seguiment de la tramitació de la normativa. 

 

5 
MPGM Triangle d'Aiguablava i àmbit discontinu per implantar un equipament al Parc de Fornells 
Departament de Participació - Gerència d'Ecologia Urbana 



02 
Constitució de la Comissió de seguiment 
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Atès que es tracta d’un procés participatiu preceptiu segons el 
Reglament de Participació de l’Ajuntament de Barcelona, és necessari 
convocar una Comissió de seguiment que abordi el debat sobre com 
desenvolupar la participació en relació al projecte.  

2. Constitució de la Comissió de seguiment 
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2. Constitució de la Comissió de seguiment 
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Funcions de la Comissió de seguiment 
 
» Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, suggerir 

les modificacions que consideri convenients i emetre informe.  

» Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i recomanar 
millores. 

» Emetre informe sobre les esmenes presentades pels participants en els instruments de 
debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les sessions.  

» Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o millores.  

» Les altres que es deriven del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de 
Barcelona i les que se li encomanin amb el decret d’aprovació del procés o posteriorment.  

 

En l’exercici de les seves funcions, la Comissió de Seguiment ha de comptar amb la col·laboració 
i suport de la Comissió Assessora, òrgan consultiu que té per finalitat millorar el funcionament 
dels processos participatius https://www.decidim.barcelona/assemblies/comissio-assessora   
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2. Constitució de la Comissió de seguiment 
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L’àmbit territorial del debat és el districte de Nou Barris, i especialment els 
barris de Roquetes i Trinitat Nova.  

 

 

 

Les entitats i col·lectius convidades a integrar la Comissió de seguiment són: 

» AVV Trinitat Nova 

» AVV Roquetes 

» Ass. Tots son la Trinitat  

» Taula Oberta 

» Roquet Project 

» Revive La Trini Nova 



03 
Fases i espais del procés participatiu 
 

MPGM Triangle d'Aiguablava i àmbit discontinu per implantar un equipament al Parc de Fornells 
Departament de Participació - Gerència d'Ecologia Urbana 10 



3. Fases i espais del procés participatiu 
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Difusió del 

procés 
  
 

0. PREPARACIÓ 1. INFORMACIÓ 2. DEBAT 

 
Constitució CdS 

 
Sessions obertes  

 
decidim.barcelona 

  

 
Comissió de 
Seguiment 

3. RETORN 

 
Decidim. 
barcelona 

4. SEGUIMENT 

Nov - Gener Febrer Febrer Març Abril - Juliol 

1) Concreció 
d’accions de 
participació i 

calendari 
 

2) Presentació al 
Comitè Director i 

aprovació del decret 
del procés 

1) Obertura d’un 
espai a la 

plataforma 
Decidim.barcelona 

 
2) Difusió xarxes 

socials i cartelleria 

Retorn del procés a la Comissió de 
Seguiment i presentació del document de 
planejament a aprovar provisionalment 
(en una sessió oberta o en el marc dels 

Consells de Barri).  
 

Retorn de resultats i seguiment a través 
de l’espai del procés al decidim.barcelona 

 

Es constituirà la 
Comissió de 
Seguiment 

 
Es realitzarà una 

sessió informativa i 
de debat 

 
S’obrirà un espai per 
recollir propostes a 
decidim.barcelona 

 
Treballs  
previs 
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Els agents a mobilitzar són: 

 

» Entitats i col·lectius integrants de la Comissió de Seguiment del procés de 
participació. 

 

» Altres entitats i col·lectius del territori, del districte i també d’àmbit de ciutat. 

 

» Veïnat dels barris de l’entorn proper. 

3. Fases i espais del procés participatiu 
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S’han distribuït  350 cartells a: 

 

» Una de cada dos porteries de l’àmbit més 
proper (meitat inferior de Roquetes i de la 
meitat esquerra de Trinitat Nova). 

3. Fases i espais del procés participatiu 

FASE D’INFORMACIÓ 
Elements de difusió i informació 
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» Xarxes socials municipals i 
pàgina web del districte 

 

3. Fases i espais del procés participatiu 

FASE D’INFORMACIÓ 
Elements de difusió i informació 
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» Espai web del procés a 
decidim.barcelona 

 

3. Fases i espais del procés participatiu 

FASE D’INFORMACIÓ 
Elements de difusió i informació 
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3. Fases i espais del procés participatiu 

FASE DE DEBAT 

Sessió 
informativa i 

de debat 
14/02/2023 

Espai de 
propostes a 

decidim. 
Barcelona 

Fins el 
28/02/2023 
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3. Fases i espais del procés participatiu 

FASES DE RETORN I SEGUIMENT 

Sessió retorn 
(previsió) 

 
Finals de març 

Seguiment a 
través de 
decidim. 

Barcelona 
 

Fins al final de 
la tramitació 



18 
MPGM Triangle d'Aiguablava i àmbit discontinu per implantar un equipament al Parc de Fornells 
Departament de Participació - Gerència d'Ecologia Urbana 

 

 

 

4. Exposició pública i presentació d’al·legacions 
 

D’acord amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i amb l’article 70 ter de la 
Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, la documentació de l’expedient 
administratiu de referència restarà exposada al públic pel termini d’un mes, a través de: 
  
Electrònicament 
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/fitxa/B1763/--/--/ap/  
  
Presencialment 
Al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, 
contactant amb Atenció en Línia, mitjançant: 
https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/fitxa/alta?detail=4689 
 
Al·legacions 
Fins el dia 6 de març de 2023, podeu presentar les al·legacions que considereu pertinents. 
Per presentar al·legacions electrònicament podeu adreçar-vos a: 
https://ajuntament.barcelona.cat/alegacionsplanejament 
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Departament de Participació  

de la Gerència d’Ecologia Urbana 

 
procesparticipatiu@bcn.cat 
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