
INTRO AL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ I INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA

Durant el mandat 2019-23 i com en d’altres àmbits, el de la participació s’ha vist afectat per la
pandèmia Covid. Tot i així, s’han de destacar alguns avenços prou rellevants com la realització
dels pressupostos participatius, l'obertura del Canòdrom com Ateneu d'Innovació Digital i
Democràtica i la consolidació definitiva de la plataforma Decidim com a eina de participació.

Aquest període també ha estat marcat per la declaració de nul.litat per part del TSJC del
Reglament de Participació elaborat al 2017. El nou reglament que, ha hagut d’aprovar-se adaptat
a la sentència (maig 2022), impossibilita a la pràctica la utilització de la iniciativa ciutadana per a
la realització de les consultes (de 15.000 signatures que s’havien de recollir es passa a 88.000) i
dificulta en gran mesura la possibilitat de convocar multiconsultes (es requereixen ara ⅔ de vots
favorables del plenari municipal).

La participació de proximitat, basada en els consells de barri i en l’activitat política als districtes
s’ha vist afectada per la situació de pandèmia tot i que ha millorat la realització de consells
online i/o híbrids i la informació dels consells al Decidim.barcelona. Així tot, la panèmcia i altres
causes han fer que no s’hagi engegat la millora dels consells de barri, el reforç a la figura del
conseller/a o, d'aprofundiment de la descentralització municipal, sent un dels temes importants
que han quedat pendents d’abordar del programa 2015 i del 2019.

D’altra banda, s’han experimentat nous formats i mecanismes que pasen a engrandir el catàleg
de metodologies i eines de participació de l’Ajuntament. Dels pressupostos participatius cal
destacar la mobilització de comunitats i col·lectius com comunitats escolars, esportives,
ciclistes, horts comunitaris…, i també s’ha de fer esment de les assemblees ciutadanes per
sorteig (Fòrum Jove i Assemblea pel Clima) que permeten una forma de participació nova,
basada en la deliberació de qualitat sobre un tema específic.

L’obertura del Canòdrom-Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica com a nou equipament
permet irradiar una mirada crítica i d’empoderament ciutadà sobre les tecnologies que cada
vegada son més presents a les nostres vides. En el camp de l’acció comunitària, cal fer esment
de nous formats d’equipaments que s’han posat en marxa amb èxit com el Centre de Vida
Comunitària de Trinitat Vella, que aplega multitud de serveis donant resposta a complexes
necessitats del territori.

Un tema rellevant però que tampoc no s’ha abordat és que la institució municipal segueix sense
democratitzar-se internament. En general, pateix de ser massa jeràrquica, de falta de
transparència i de no posar en marxa mecanismes de participació entre les persones que hi
treballen.

Encara queda doncs, molt per fer. Vivim una època de grans canvis on cal establir llaços ferms de
confiança política entre el govern de la ciutat i la comunitat, per això cal repensar els serveis
públics perquè s’adaptin millor a les necessitats canviants i cal que obrin la porta a compartir la
presa de decisions. Alhora, és més necessari que mai enfortir i empoderar uns moviments
socials i un teixit associatiu i veïnal als que la pandèmia també ha passat factura. Per tot això, la
participació i la democràcia han de ser el tret  fonamental del govern de BComú.

Algunes propostes pel proper mandat sorgides de diferents debats son:

➢ Realitzar noves edicions de Pressupostos participatius: dedicar un pressupost mínim de
75 milions, millorar la coproducció en el disseny i execució dels projectes, buscar
mecanismes per augmentar la participació i, alhora, relacionar els pressupostos amb el
Pla d’Inversions Municipal i l’emergència climàtica.

➢ Promoure un pla de participació d'infants i adolescents que contempli la participació en
els Pressupostos participatius, reservant un pressupost per a projectes proposats per



aquesta població.
➢ Promoure un pla per a la participació diversa i inclusiva especialment adreçat al foment

de la participació de persones amb diversitat d’origen i de persones amb diversitat
funcional .

➢ Posar en marxa un Pla de participació de proximitat i descentralització per a millorar les
dinàmiques dels Consells de Barri, els òrgans de govern i de participació a districtes,
augmentar les competències i  reforçar la  figura del conseller/a.

➢ Acompliment del reglament de participació en tots els àmbits municipals, en especial
l’àmbit de transformació urbana i millora de la qualitat de tots els processos de
participació.

➢ Consolidar el model de participació híbrida entre participació digital i presencial,
vetllant per la qualitat de la deliberació i per disminuir les bretxes digital i de
participació.

➢ Donar un impuls definitiu al programa de Patrimoni ciutadà com a eina de gestió
públic-comunitària i a la gestió cívica.

➢ Fer dels equipaments de proximitat una Xarxa d'infraestructures per a l’acció
comunitària i la participació, pel treball conjunt amb la ciutadania i la comunitat basada
en la confiança i la democràcia.

➢ Establir mecanismes estables de suport a les xarxes veïnals público- comunitàries i
d’ajuda mútua i promoure  l’autoorganització ciutadana a tots els nivells.

➢ Desenvolupar i millorar el treball sobre transparència iniciat durant el primer mandat
amb una Oficina de transparència i bones pràctiques per a tots els organismes
municipals.

➢ Consolidar el Canòdrom-Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica com espai d’innovació
democràtica i d’’exploració de noves formes de participació conjuntament amb la
ciutadania .

➢ Seguir desenvolupant i acompanyar la plataforma Decidim, la seva comunitat i la seva
extensió internacional.

➢ Promoure un Pla de Capacitació digital i democràtic amb l'objectiu de disminuir la bretxa
digital i de participació.

➢ Aprofundir en el rendiment de comptes del govern de forma democràtica basada en
indicadors i ’avaluació de dades.

➢ Fomentar la participació a l'intern de la institució municipal a través del Decidim i
d’altres mecanismes de participació deliberativa. Comptar amb la ciutadania per a la
realització d’un procés sobre millora dels serveis i gestió municipals. Crear una Oficina
d’Innovació Organitzativa que promogui models de treball innovadors i no jeràrquics.

➢ Creació d’Infraestructures digitals i democràtiques al servei de la gent que respectin la
privacitat de dades i puguin plantar cara  a les grans tecnològiques.

➢ Basar les decisions en l’evidència: conectar dades obertes, transparència i participació
ciutadana per a millorar la gestió i les decisions polítiques.




