
Sessió de constitució de la Comissió de Seguiment 

29 de juny 2021 
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MPGM Mercedes-Benz  
del Bon Pastor 
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Els objectius d’aquest procés són: 

 

─ Comunicar i divulgar els treballs tècnics en relació amb la redacció de 

l’MPGM, així com els espais i mecanismes que permetran la implicació del 

veïnat en la seva definició. 

 

─ Promoure un debat ciutadà que permeti incorporar la visió del veïnat en 

relació a les propostes tècniques plantejades. 

 

─ Facilitar el contrast i el recull d’informació i propostes per complementar 

els treballs tècnics de planejament. 

 

─ Facilitar el seguiment del procés de tramitació. 

 1. Objecte i objectius 

 

En el marc de la modificació del Pla General Metropolità de Barcelona (MPGM) a 

l’àmbit de la Mercedes –Benz del Bon Pastor, s’impulsa un procés participatiu. 
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2. Constitució de la Comissió de Seguiment 

 

Agents convidats: 

• AVV Bon Pastor    

• Associació Comerciants Bon Pastor  

• Associació Gitana   

• Associació d'Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor 

• Paradistes del Mercat del Bon Pastor  

• Biblioteca Bon Pastor 

• Centre Cívic Bon Pastor 

• Casal de Gent Gran Bon Pastor 

• Pla de barris del Bon Pastor 

• Transforma’t Bon Pastor  

• Tècnics acompanyament cases barates Ajuntament de Barcelona 
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a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat 

proposats, suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre informe. 

A aquests efectes pot demanar opinió a la Comissió Assessora dels processos 

participatius.  

 

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

recomanar millores. 

  

c) Emetre informe sobre les esmenes presentades pels 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 de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

3. Funcions de la Comissió de Seguiment  
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4. Fases i espais del procés de participació 

FASES ESPAIS DE PARTICIPACIÓ 

 

INFORMACIÓ 

• Sessió informativa Consell de barri de Bon Pastor  

• Consitució de la Comissió de Seguiment i presentació del procés 

• Obertura del procés al decidim.barcelona 

DEBAT • Sessió de presentació del procés i de l’encaix general de l’MPGM 

• Tres sessions més de debat temàtiques  

• Passejades exploratòries  

• Accions de difusió i recull de propostes amb carretó a diferents espais 

• Enquesta al decidim.barcelona 

• Retorn previ a l’aprovació inicial del document 

RETORN • Informació al Consell de Barri 

• Sessió de retorn amb la Comissió de Seguiment 

• Informació i documents de resultats al decidim.barcelona 

SEGUIMENT • Comissió de Seguiment 

• Decidim 
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5. Agents 

 

Agents a mobilitzar/implicar durant el procés participatiu 

 

• Entitats, equipaments i serveis 

• Veïnat de l’entorn més proper i  diferents col•lectius: dones, escoles i instituts, 

gent gran,... 

• Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) 

• Consorci Besos 

• Agents que s’ubicaran a l’espai: Escola de Disseny ELISAVA, Universitat de 

Vic, Centre Tecnològic Fundació Leitat 

• Propietaris/ promotors (Conren Tramway Cuatro, S.L.) 



6. Calendari: tramitació i procés participatiu 
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Signatura 
del conveni 

Treball proposta 
MPGM 

Aprovació inicial i exposició 
pública 

Aprovació 
provisional 

Treball 
proposta 
procés 

participatiu 

 

Fase 
d’informació: 

 

1) Consell de 
Barri del Bon 

Pastor 

 

2) Constitució de 
la Comissió de 

Seguiment 

 

3) Obertura 
decidim. 

barcelona 

 

 

 

 

Fase de debat: 

 

1) Sessió de 
presentació i 

obertura del debat. 

 

2) Sessions de 
debat temàtiques 

 

3) Passejades 
exploratòries 

 

4)  Accions a 
l’espai públic 

 

5) Enquesta a 
decidim.barcelona i 

equipaments 

 

Fase de 
retorn: 

 

1) Retorn 
previ a l’AI 

 

2)  Retorn a la 
Comissió de 
Seguiment 

 

3)  decidim. 
barcelona 

Fase de 
seguiment 

 

ABRIL –MAIG JUNY JULIOL - SETEMBRE NOVEMBRE - GENER 
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7. Calendari: procés participatiu 

ESPAIS DEL PROCÉS PARTICIPATIU CALENDARI PROPOSAT 

INFORMACIÓ DEL PROCÉS AL DECIDIM Juny-Desembre 

PRESENTACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU AL CONSELL DE BARRI DEL 

BON PASTOR 

8 de juny 

CONSTITUCIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT 29 de juny 

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE I DE L’ENCAIX  

GENERAL DE L’MPGM I OBERTURA DEL DEBAT 

6 de juliol 

TALLERS DELIBERATIUS DE CARÀCTER TEMÀTIC 

─ Debat Usos: Activitat econòmica i habitatge 

─ Debat espai públic i mobilitat 

─ Equipaments 

 

14 de juliol 

21 de juliol 

Setmana del 13 setembre 

 

ENQUESTA A DECIDIM.BARCELONA 

 

Fins a tercera setmana de setembre 

DIFUSIÓ I RECULL PROPOSTES AMB CARRETÓ INFORMATIU 

I PASSEJADES AMB COL·LECTIUS  

 

Setembre / Novembre 

SESSIÓ EXPLICACIÓ DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL  Octubre (abans de l’aprovació inicial)  

SESSIÓ DE RETORN DEL PROCÉS AMB  

LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT  

Abans de l’Aprovació provisional 



9 

8. Sobre què debatrem: límits al debat i temes a 
treballar  

 

Es preveu treballar i debatre al voltant de les següents temàtiques: 

 

1. Ordenació urbanística (encaix general del planejament) 

 

2. Usos (explicació del contingut i de les propostes d’ordenació)  

• Habitatge 

• Activitat econòmica 

 

3. Espai públic (usos i activitats) i mobilitat. Debat de les característiques de 

l’espai públic i la mobilitat 

 

4. Equipaments. Debat sobre necessitats i tipologia. 
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9. ENCAIX GENERAL DE LA PROPOSTA 
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Gràcies per la vostra atenció 
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