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DECRET D’APROVACIÓ I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REORDENACIÓ 

DELS SÒLS SITUATS AL COSTAT NORD DEL PONT DE LA MARINA I L’AJUST 
VIARI DEL CARRER DE RIBES, ENTRE ELS CARRERS ROGER DE FLOR I 

SARDENYA 

 

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. 

Aquest procés participatiu s’observa vinculat amb la tramitació i aprovació de la 
Modificació del Pla General Metropolità amb número d’expedient 22PL16899. 

 

DISPOSO 

 

Primer. APROVAR el procés participatiu de Modificació del Pla General Metropolità 
per a la reordenació dels sòls situats al costat nord del Pont de la Marina i l’ajust viari 
del carrer de Ribes, entre els carrers Roger de Flor i Sardenya, corresponents al 
districte de l’Eixample, d’acord amb l’article 23 del Reglament de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Antecedents 

L’Ajuntament de Barcelona a través de diferents estratègies i iniciatives vol construir 
un model de ciutat que disposi d’un espai públic més saludable, més segur, amb més 
verd, que afavoreix les relacions socials i l'economia de proximitat.  

Des d’aquesta perspectiva la proposta d’MPGM a l’àmbit de referència, considera 
ajustar el planejament de l’àmbit d’intervenció a la realitat actual i donar una solució 
definitiva d’ordenació a dos espais que ocupen una posició central en la xarxa d’eixos 
verds que es configuraran al conjunt de l’Eixample.  

Aquest tràmit urbanístic, a més, permetrà de facto donar resposta a la vella 
reivindicació del barri de Fort Pienc de consolidar l’Espai jove “La Casa Groga”, i per 
tant garantir la viabilitat futura del projecte juvenil que s’hi està duent a terme, amb un 
conjunt d’activitats i programes per a joves. 
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L’MPGM actua en dos subàmbits del barri del Fort Pienc, amb una superfície total que 
suma 31.140m2 de sòl. El que es fa és actuar sobre uns terrenys que no han assolit el 
desenvolupament que preveu la qualificació urbanística vigent, establerta en el PGM 
del 1976, i ajustar el planejament a la realitat existent i a les necessitats actuals. 

Un primer àmbit és el que està situat al costat nord del Pont de Marina. En aquesta 
part és on es produeixen les transformacions més importants, que tenen com a 
objectiu principal consolidar la major part de l’espai lliure previst i incloure equipaments 
per al barri. D’una banda es manté la posició del parc de neteja existent, en soterrani, 
amb enjardinament a la part superior. També es proposa mantenir i reconèixer el front 
edificat del carrer d’Ali Bei, on es proposa qualificar d’equipament la major part del 
front i reconèixer els edificis d’habitatges existents en aquest tram. És en aquest tram 
on està situada La Casa Groga, que ara passarà a tenir la qualificació d’equipament 
que li correspon. 

En el segon subàmbit, situat al carrer de Ribes, entre els carrers de Roger de Flor i 
Sardenya, es proposa reordenar els sòls en base a la realitat existent, qualificant de 
verd una part del sòl i fent un ajust viari del carrer de Ribes entre l’estació del Nord i el 
carrer Sardenya. Aquest ajust permet consolidar el carrer de Ribes com a eix cívic al 
voltant del mercat de Fort Pienc, en la lògica de la xarxa d’eixos verds i del model de 
ciutat que s’està impulsant. 

Amb els canvis, la superfície de verd en tot l’àmbit augmenta en 945 m2. 

És en aquest context que s’inicia aquest procés participatiu per tal de promoure un 
debat ciutadà al voltant de la modificació del Pla General Metropolità plantejada.  

 
I) Objecte del procés participatiu 

Tal i com estableix l’article 19 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
de Barcelona, el procés participatiu que es planteja “és una seqüència d’actes, 
delimitats en el temps, dirigits a promoure el debat i el contrast d’arguments entre la 
ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals, a fi de recollir les seves 
opinions i propostes respecte d’una determinada actuació municipal”. 

En aquest sentit els objectius del procés participatiu són: 

─ Informar a les entitats, sectors implicats i veïnat dels treballs de redacció de 
l’MPGM, i del seu abast i objectius. 

─ Promoure un debat ciutadà que permeti recollir consideracions, propostes, i 
suggeriments de la ciutadania i de les entitats interessades en relació a aquest 
instrument. Integrar diferents perspectives envers els principis bàsics de la 
normativa.  

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

─ Facilitar el seguiment de la tramitació de la normativa. 
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II) Àmbit territorial i perfil de les persones convocades al debat 

L’àmbit territorial del debat és el districte de l’Eixample, i especialment al barri del Fort 
Pienc. 

El perfil de les persones i organitzacions cridades a participar, a banda de la ciutadania 
en general, és el teixit associatiu veïnal del barri del Fort Pienc, així com els agents 
d’activitat econòmica i comercial, i els col·lectius i entitats de l’entorn. En aquest sentit, 
es promourà la màxima pluralitat i diversitat, així com l'efectiva igualtat de gènere en la 
participació. 

 

III)  Òrgan administratiu responsable del funcionament del procés participatiu 

L’òrgan responsable és la Direcció de Comunicació i Participació de la Gerència 
d'Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

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

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: 

• Eix Fort Pienc. 

• Associació Juvenil Casa Groga. 

• AMPA Escola Fort Pienc. 

• AFA Escola Ramon Llull. 

• AVV Fort Pienc. 

• Casal de Joves Xiroc. 

• Club bàsquet Roser. 

• Associació Cabrònica i Cabronets del Nord. 

• Esplai Xiroc. 

• Hort del Fort Pienc. 

• Associació de Paradistes del Mercat del Fort Pienc. 

 

La Comissió de Seguiment exercirà les funcions 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 se li encomanin amb el decret d’aprovació del procés o 
posteriorment. 

 

Segon. CONVOCAR el procés participatiu de la Modificació del  Pla General 
Metropolità per a la reordenació dels sòls situats al costat nord del Pont de la Marina i 
l’ajust viari del carrer de Ribes, entre els carrers Roger de Flor i Sardenya, d’acord 
amb l’article 24 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 

A) Període dels actes i debats 

Es preveu que el període d’actes i debats es desenvolupi en el marc del període 
d’exposició pública de la tramitació, posteriorment a l’aprovació inicial, entre novembre 
i desembre de 2022. 

Aquesta planificació és susceptible de modificació per tal d’adaptar el procés de 
participació a raons d’interès públic i a la variabilitat que pugui derivar-se de l'evolució 
de la situació provocada per la incidència de la Covid-19, entre d'altres. 

 

B) Planificació general dels actes i debats a desenvolupar 

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

 

1. Fase d’Informació i inici del procés participatiu  

La fase d’informació i presentació del procés participatiu comprèn les accions 
següents: 

- Constitució de la Comissió de Seguiment del procés participatiu. 

- Obertura d’un espai a la plataforma Decidim.barcelona. 

- Difusió sobre la sessió informativa i deliberativa.  
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2. Fase de debat 

La fase de debat ciutadà comprèn la següent acció: 

- Sessió informativa i de debat sobre el contingut del document aprovat 
inicialment de Modificació del Pla General Metropolità per a la reordenació 
dels sòls situats al costat nord del Pont de la Marina i l’ajust viari del carrer de 
Ribes, entre els carrers Roger de Flor i Sardenya, al districte de l’Eixample. 

 

3. Fase de retorn  

Durant aquesta fase es validen les conclusions del procés participatiu en el marc 
de la Comissió de Seguiment, es publiquen a l’espai web del procés i s’expliquen 
en els espais i òrgans de participació que corresponguin. 

 

4. Fase de seguiment 

Durant aquesta fase s’oferirà informació per tal de fer seguiment de la tramitació 
de la Modificació del Pla General Metropolità per a la reordenació dels sòls 
situats al costat nord del Pont de la Marina i l’ajust viari del carrer de Ribes, entre 
els carrers Roger de Flor i Sardenya. 

 

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. 

 

C) Documentació i informació necessàries 

La informació i documentació necessària per al desenvolupament del procés 
participatiu és la documentació de partida que presenti l’Ajuntament de Barcelona en el 
marc de l’aprovació inicial de l’MPGM. 

 

D) Sistema d’informació i comunicació del procés participatiu 

Es preveu crear un espai específic per aquest procés a la plataforma 
Decidim.barcelona.  Aquest espai permetrà informar-se i fer el seguiment de tot el 
procés de participació, facilitant l’accés a la documentació prèvia i a les actes de les 
sessions. Aquesta és la principal eina per garantir la transparència, traçabilitat i 
operativitat del procés. 

Així mateix, el canal de contacte amb el col·lectiu de persones i entitats implicades 
serà també el correu electrònic, que s'usarà per a la convocatòria de les sessions. 
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El procés participatiu s'informarà i comunicarà mitjançant butlletins municipals, les 
xarxes socials i correus electrònics específics. 

 

E) Formes de retorn dels resultats del procés participatiu 

El retorn es realitzarà tant presencialment, si la situació sanitària ho permet, com a 
través de canals digitals. L’informe de conclusions del procés participatiu (la memòria 
participativa) es presentarà en el marc de la Comissió de Seguiment del procés 
participatiu i es publicarà a la pàgina web del procés a la plataforma 
decidim.barcelona. 

 

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 per als processos 
participatius que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona. 

En les sessions de debat presencials, si la situació sanitària ho permet, o telemàtiques, 
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. 
 
En ús de les facultats delegades a aquesta Gerència i en virtut del nomenament 
efectuat pel Decret d’Alcaldia (número S1/D/2019-1918 de 5 de setembre de 2019) 
amb efectes 16 de setembre de 2019, dono la meva conformitat a la precedent 
proposta. 
 

La gerent d’Urbanisme, 
 
 
 
 

Laia Grau Balagueró 
 
 
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, i de conformitat amb el nomenament 
Decret d'Alcaldia de 20 d'abril de 2021, amb efectes a data 12 d'abril de 2021, dono la 
meva conformitat a la precedent proposta i la converteixo en resolució 
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La gerent d’Ecologia Urbana, 

 
 
 
 

Sònia Frias Rollón 
 
La Gerent d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, de conformitat amb les  
atribucions que li han estat conferides, ha adoptat la precedent proposta com a 
resolució i n'ha ordenat el seu compliment. La qual cosa certifico.  
 
 
La Secretària Delegada d’Urbanisme (P.D. 19/11/2018) 
 
 
 
 
Eva Redó i Verdaguer 
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