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PROPOSTA DE DECRET D’APROVACIÓ I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER A 

L’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ DEL PARC DE MONTJUÏC 

 

 

Atès que el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en 

sessió data 6 d’octubre de 2017, en el capítol 3 regula els processos participatius que es duen a 

terme a la ciutat de Barcelona. 

 

PROPOSO al Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, en ús de les seves atribucions conferides 

per la resolució de l’Alcaldia S1/D/2018-01283, de 17 de maig de 2018, de delegació en els 

regidors/es de govern, gerents sectorials i gerents de districte de la competència per aprovar i 

convocar processos participatius, i de conformitat amb el que disposen els articles 23 i 24 del 

Reglament de Participació Ciutadana. 

 

DISPOSI 

 

Primer. APROVAR el procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuació del Parc de 

Montjuïc en base als següents antecedents i especificacions, d’acord amb l’article 23 del 

Reglament de Participació Ciutadana. 

 

Antecedents 

 

El Pla General Metropolità de Barcelona (PGM) va ser aprovat l'any 1976 amb la finalitat de 

generar un document d'ordenació urbanística pels municipis que configuren l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

 

El PGM contempla una planificació específica per l'àmbit de la Muntanya de Montjuïc, que ha 

estat objecte de diferents modificacions, la darrera de les quals l'any 2014, integrada en el 

marc d'un procés d'actualització del conjunt del PGM amb la finalitat d'adequar el document a 

la realitat metropolitana del segle XXI. 

 

La MPGM de 2014 proposa que Montjuïc passi a ser un parc equipat, alhora que ordena la 

diversitat d'espais i usos de la muntanya en quatre subsistemes, cadascun dels quals amb una 

ordenació i uns usos principals diferenciats: parc clàssic, parc esportiu, parc d'interès natural i 

parc transformat. 

 

És aquesta última Modificació del PGM (MPGM 2014) la que estableix la regulació urbanística 

de la muntanya i la que en determina els usos. És, per tant, la base normativa a partir de la 

qual desenvolupar el Pla d'Actuació del Parc de Montjuïc, un document que s'elabora amb la 

voluntat de detallar i aplicar els paràmetres establerts en el marc de la MPGM 2014 i dissenyar 
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la planificació estratègica per alguns àmbits que van més enllà dels contemplats pel 

planejament. 

 

L'any 2014, en el marc de la modificació del planejament, es va constituir el Consell del Parc de 

Montjuïc, l'òrgan de participació de les entitats i organitzacions amb interessos en la 

muntanya. 

 

Durant l'any 2017 el Districte de Sants-Montjuïc, amb la voluntat d'impulsar l'elaboració del Pla 

d'Actuació del Parc de Montjuïc, crea la figura del responsable municipal de la Muntanya de 

Montjuïc, reactiva la taula tècnica amb tots els responsables de totes les àrees municipals 

implicades al Parc i, per últim, torna a convocar el Consell del Parc de Montjuïc. En aquesta 

reunió s'aprova la incorporació de noves entitats i organitzacions i es valida un procés de 

treball durant tot l'any 2018 per redactar el Pla. 

 

Així, durant l'any 2018, es desenvolupa un procés de treball i participació amb diverses fases: 

 Una fase interna amb tècnics/ques i operadors municipals per elaborar un primer 
document de treball (gener - abril). 

 Una fase de treball en grups amb entitats, organitzacions i operadors del Consell 
del Parc de Montjuïc per començar a plantejar propostes d'actuació (maig - juliol). 

El procés participatiu constitueix una nova fase amb espais d'informació i debat oberts al 

conjunt de la ciutadania per tal de concretar el Pla d'Actuació del Parc de Montjuïc. 

 

Objecte del procés participatiu 

 

L’objecte del procés participatiu és promoure un debat ciutadà entorn el Pla d'Actuació del 

Parc de Montjuïc, un document estratègic impulsat pel Districte de Sants-Montjuïc en 

col·laboració amb diverses àrees i operadors municipals per definir les línies estratègiques i les 

principals actuacions a desenvolupar a la Muntanya de Montjuïc durant els propers anys a 

partir dels criteris d'ordenació, els paràmetres i els usos que fixa la MPGM de l'any 2014. 

 

Les propostes d'estratègies o actuacions que es plantegin durant el procés participatiu s'han 

d'emmarcar en els criteris i directius que estableix la MPGM 2014. El procés participatiu no 

modifica el planejament vigent. 

 

Els objectius específics del procés participatiu són els següents: 

 Compartir i actualitzar la diagnosi i el procés de treball i de participació realitzat 
amb anterioritat al procés participatiu. 

 Implicar la ciutadania en l'elaboració del Pla d'Actuació del Parc de la Muntanya de 
Montjuïc incorporant la mirada dels barris del Districte de Sants-Montjuïc i una 
mirada global de ciutat. 

 Generar un debat ciutadà sobre les actuacions o mesures que es proposen 
desenvolupar a la Muntanya de Montjuïc durant els propers anys. 
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 Prioritzar les propostes d'actuació a incorporar al Pla. 
 Promoure i assegurar una participació diversa i inclusiva. 

 

Àmbit territorial i perfil de les persones convocades al debat 

 

L’àmbit territorial del debat es pot definir en dues escales: 

 Els barris del Districte de Sants-Montjuïc propers a la Muntanya de Montjuïc: Poble-sec 
(i específicament la Satalia), la Font de la Guatlla i la Marina (i específicament Can Clos 
i el Polvorí). 

 El conjunt de la ciutat de Barcelona atès que la Muntanya de Montjuïc és un 
emplaçament singular i estratègic per a la ciutat pel seu interès natural, pels 
equipaments i instal·lacions que acull i pel seu simbolisme en l'imaginari col·lectiu. 

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

 Institucions, entitats i persones membres del Consell del Parc de Montjuïc. 
 Professionals, referents i operadors municipals amb interessos a la Muntanya de 

Montjuïc. 
 Persones i entitats que han participat en els grups de treball celebrats amb 

anterioritat. 
 Teixit veïnal i associatiu dels barris de Poble-sec, la Font de la Guatlla i la Marina. 
 Entitats representatives a nivell de ciutat en els àmbits clau del projecte: mobilitat, 

medi ambient i sostenibilitat, veïnals, cultura, esport, lleure i turisme. 
 Persones usuàries dels equipaments esportius de l'àmbit. 
 Persones usuàries, entitats o persones vinculades als equipaments de persones amb 

diversitats funcional de l'àmbit. 
 Comunitat educativa dels centres educatius de l'àmbit. 
 Entitats o col·lectius interessats en la defensa/protecció de la muntanya de Montjuïc. 
 Ciutadania en general. 

 

Òrgan administratiu responsable del funcionament del procés participatiu 

 

L’òrgan responsable és el referent del Parc de Montjuïc, adscrit a la Gerència del Districte de 

Sants-Montjuïc, amb el suport de la Direcció de Democràcia Activa i Descentralització. 

 

Nombre, característiques de les persones membres i funcions de la Comissió de Seguiment 

 

Les funcions de la Comissió de Seguiment d'aquest procés participatiu les exercirà el Consell 

del Parc de Montjuïc, l'òrgan consultiu i de coordinació en l'àmbit de la gestió del Parc de 

Montjuïc, integrat per un conjunt d'entitats, organitzacions i institucions plural i 

representativa; o per una representació de les entitats i organitzacions que la integren. 

 

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: 
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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. 

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

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 d’aquest reglament 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. 

 

Període dels actes i debats 

 

Es preveu que el període d’actes i debats es desenvolupi entre els mesos d'octubre de 2018 i 

gener de 2019. Per tant, es preveu que tingui una durada de 4 mesos. 

 

Aquest període és susceptible de modificació en funció de la data de presentació pública del 

procés participatiu. 

 

Planificació general dels actes i debats a desenvolupar 

 

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

 

1) Fase d'informació 

 

La informació i comunicació del procés participatiu es realitzarà, principalment, a partir de 

3 canals: 

- la comunicació estable amb les entitats i organitzacions del Consell del Parc de 

Montjuïc 

- informació presencial en les reunions de les Comissions de seguiment dels 

Consells de Barri i els Consells de Barri de Poble-sec, la Font de la Guatlla i la 

Marina 

- el butlletí i la pàgina web del Districte de Sants-Montjuïc i la plataforma digital de 

participació Decidim.barcelona 

 

2) Fase de diagnosi i propostes territorials i sectorials 

 

Aquesta fase es realitzarà a partir de dues mirades:  

- una mirada diagnòstica des de la proximitat que permet el territori 
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- i una mirada propositiva: per reforçar propostes existents o plantejar noves 

propostes per incorporar al Pla d'Actuació del Parc de Montjuïc. 

 

I s'abordarà a partir de 2 tipus de sessions de treball i debat: 

- Sessions territorials a cadascun dels 3 barris: Poble-sec, la Font de la Guatlla i la 

Marina. 

- Sessions sectorials o adreçades a col·lectius específics. 

 

Durant aquesta fase s'habilitarà la funcionalitat de propostes a la plataforma 

Decidim.barcelona, amb opció de suports i comentaris; alhora que es publicaran les 

propostes que s'han treballat durant aquest any. 

 

3) Fase de contrast i priorització de propostes 

 

El contrast i la priorització de propostes plantejades en la fase anterior es debatran i es 

prioritzaran en una Jornada de debat ciutadà d'àmbit de ciutat. 

 

La Jornada estarà oberta a entitats i organitzacions del Consell del Parc, operadors, agents 

del territori i de ciutat, persones o entitats que han participat durant el procés i a 

ciutadania en general. 

 

Tindrà dues parts: una primera part, per compartir i socialitzar les línies estratègiques i les 

actuacions plantejades fins al moment; i una segona de treball en grups per contrastar i 

prioritzar les actuacions identificades. 

 

4) Fase de retorn i seguiment 

 

L'informe de conclusions o resultats del procés de participació es tindran en consideració 

per a l'elaboració del Pla d'Actuació del Parc de Montjuïc. 

 

Mitjançant la plataforma Decidim.barcelona es comunicaran les propostes que finalment 

s'integrin al Pla, que es valoraran tenint en compte el nombre de suports obtinguts en el 

procés participatiu, l’adequació amb els criteris tècnics, la viabilitat econòmica i l’encaix 

amb els plantejaments de la MPGM 2014. 

 

Tant l'informe del procés participatiu com el document del Pla d'Actuació seran 

presentats, es debatran i seran objecte de seguiment per part del Consell del Parc de 

Montjuïc. 

 

Documentació i informació necessàries 

 

La informació i documentació necessària per al desenvolupament del procés participatiu és la 

següent: 
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 Document explicatiu del procés de treball desenvolupat per a l'elaboració del Pla 

d’Actuació durant l'any 2018. 

 Document complet de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) 2014 per 

l’àmbit de la Muntanya de Montjuïc. 

 Document de diagnosi tècnica de la Muntanya de Montjuïc. 

 Document recull de les propostes d’actuació plantejades en el procés de treball 

realitzat fins al moment. 

 Actes de les sessions de treball realitzades durant l’any 2018. 

 

Sistema d’informació i comunicació del procés participatiu 

 

El procés participatiu s'informarà i comunicarà mitjançant la pàgina web del Districte de Sants-

Montjuïc, butlletins municipals, la plataforma digital de participació Decidim.barcelona, les 

xarxes socials, correus electrònics específics i cartelleria als barris de l’àmbit. 

 

A la plataforma de participació Decidim.barcelona es publicarà tota la informació sobre el 

procés i la documentació de referència existent fins al moment. 

 

Formes de retorn dels resultats del procés participatiu 

 

El retorn es realitzarà tant a nivell presencial com digital. L’informe de conclusions del procés 

participatiu es presentarà als Consells de Barri del Poble-sec, la Font de la Guatlla i la Marina, 

s’enviarà a les persones i entitats participants i es publicarà a la plataforma Decidim.Barcelona 

i a la pàgina web del Districte de Sants-Montjuïc. 

 

També es presentarà i debatrà en el marc del Consell del Parc de de Montjuïc. 

 

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 presencials es lliurarà un formulari de valoració de la sessió per a les 

persones participants. 

 

 

Tercer. ASSIGNAR com a responsable del seu desenvolupament al responsable municipal del 

Parc de Montjuïc 

 

Quart. PUBLICAR aquest decret al web de l’Ajuntament i a la plataforma digital corresponent, 

d’acord amb allò establert a l’article 24.3 del Reglament de Participació Ciutadana. 
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Xavier Martin Masip 

Responsable del Parc de Montjuïc 

 

Barcelona, 10 d’octubre de 2018. 

 

El Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, dono la meva conformitat a la proposta i la 

converteixo en resolució en data 10 d’octubre de 2018 

 

 

 

 

 

Francesc Jiménez Gusi 

Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 


