NORMES APLICABLES AL
PROCÉS PARTICIPATIU
JUNTS FEM BARRI-2022

1.

OBJECTIU GENERAL
Junts Fem Barri és un programa que l'Ajuntament de Gavà va posar en marxa
l'any 2014 recollint l'experiència prèvia del projecte l'alcaldessa als Barris.
El programa Junts Fem Barri presenta una doble finalitat: en primer lloc,
realitzar projectes de millora de l'espai públic i en segon lloc, amb tanta o més
importància que els projectes concrets, promoure un procés participatiu en el
qual els ciutadans i ciutadanes de Gavà proposen, voten i decideixen quins han
de ser els projectes en aquest àmbit.
2. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El programa està dotat amb 600.000 euros i estarà format per un conjunt de
projectes cadascun dels quals no podrà superar l'import de 50.000 euros.
D'aquesta manera el programa permet diversificar la quantitat i tipologia de les
actuacions. La determinació dels projectes i la seva priorització es portarà a
terme tenint en compte l'opinió de la ciutadania, a través d'un procés
participatiu que es desenvoluparà en dos moments: la fase d'aportacions i la
fase de votació.
3. DETERMINACIÓ DELS PROJECTES A EXECUTAR
L'Ajuntament plantejarà un conjunt de propostes a partir de les necessitats
detectades pels serveis tècnics municipals, l’equip de govern i els projectes
l'Alcaldessa als Barris i Regidories de Barris.
Sense perjudici de les possibles variables que podran influir en la distribució i
localització definitiva de les actuacions durant la fase de votacions, la relació
de projectes de partida garantirà, en la mesura del possible -en tot cas i
amb la màxima objectivitat tècnica - el principi d'equilibri territorial.
En la primera fase del procés participatiu es recolliran els nous projectes
proposats per la ciutadania. Un cop finalitzada aquesta fase del procés,
l'Ajuntament avaluarà la viabilitat tècnica i el cost econòmic de les propostes
ciutadanes. Els projectes que se'n derivin d'aquestes aportacions i que superin
el tràmit de validació esmentat, passaran a incrementar el conjunt equilibrat de
propostes inicialment formulades per l'Ajuntament. La selecció dels projectes
preferents dins d'aquesta nova llista es realitzarà mitjançant un procés de
votació obert a la ciutadania que decidirà i establirà l'ordre de valoració de més
gran a més petit, i per tant, el rànquing de les propostes més reixides, amb
el límit pressupostari total ja citat de mig milió d'euros.

4. PROCÉS PARTICIPATIU
• Objectius del procés participatiu
L'Ajuntament, a través del procés participatiu, persegueix que la ciutadania
estableixi i decideixi quines són les prioritats d'entre les diferents propostes
presentades, és a dir, entre les propostes presentades per l'Ajuntament i les
que s'hagin recollit (i validat) en la fase d'aportacions del procés participatiu.
• Fases del procés participatiu
A. Fase d’aportacions de propostes
En aquesta primera fase del procés, del 5 d’abril al 5 de maig de 2022
l'Ajuntament exposarà a la ciutadania un conjunt inicial de propostes provinents
de les necessitats detectades pels serveis tècnics municipals, dels
projectes l'alcaldessa als Barris i Regidories de Barris.
Per a la selecció d'aquestes propostes l'Ajuntament ha tingut
en compte l'equilibri entre territoris i, per aquest motiu, la primera llista està
conformada per
28 propostes que es distribueixen de forma homogènia i equitativa pels
següents barris:
Centre i Barceloneta:
• Parc infantil a la carretera a Santa Creu de Calafell, a
l'altura de la Barceloneta
Gavà Mar:
• Generació de punts d'ombra al passeig de vianants i
ciclable de l'avinguda del Mar, al tram del Parc Agrari
La Sentiu, Ca n’Espinós i Bruguers:
• Millora del parc de la Sentiu
• Instal·lació de parc infantil entorn del Casal de Ca n'Espinós
• Condicionament de les parades d'autobús del barri de Bruguers
Avinguda Diagonal, Les Colomeres i Santa Teresa
• Generació de punts d'ombra a les cruïlles dels carrers
Montflorit i Les Colomeres

Àngela Roca i Les Panes:
• Arranjament del passatge Usatges de Barcelona i
millora de l'accessibilitat amb el parc de Sant Jordi
• Reordenació del parc de l'Arborètum
Can Tintorer, Can Badosa i Can Tries:
• Arranjament del camí de connexió entre el carrer
Montserrat Roig i el carrer Joan I
• Instal·lació de correcan al carrer Roger de Flor
• Adequació de zona d'entrenament a l'aire lliure street
workout a l'avinguda Pompeu Fabra
• Millora de la plaça adjacent al carrer del Riu Besòs i
instal·lació de jocs saludables per a la gent gran
Propostes ciutadanes
Amb l'objectiu d'obrir i ampliar la relació inicial de propostes plantejades,
publicades per l'Ajuntament, els ciutadans i les ciutadanes podran proposar
aquells projectes que, a criteri propi, consideren factible la seva incorporació al
programa en reunir les condicions exigibles.
Un cop presentades les propostes, l'equip tècnic de l'Ajuntament avaluarà la
viabilitat dels projectes des d'una perspectiva tècnica i econòmica, és a dir, que
els projectes siguin viables en la fase d'execució i que no superin el límit de
50.000€ per projecte.
Els participants podran realitzar les seves propostes de millora de l'espai públic
a través dels següents canals:
A través de la plataforma digital “Gavà Participa, Gavà Decideix”
participa.gavaciutat.cat/processes/Junts-Fem-Barri-2022. Caldrà omplir amb les
següents dades el formulari de registre:
• Nom d'usuari.
• Correu electrònic.
• DNI.
Per a finalitzar el procés de registre, caldrà acceptar les condicions d'ús de la
Plataforma.

Dipositant una butlleta a les urnes que trobaràs als següents equipaments:
Ajuntament de Gavà
Mercats: del Centre i MercaGavà
Biblioteques: Josep Soler Vidal i Marian Colomé
Zones esportives: Can Tintorer i Diagonal
Casals de Gent Gran: Can Tintorer, Torre Lluc i El Centre
La Casa Gran
Nou Espai Sant Jordi
Centre Cívic de Ca n’Espinós
Institut Escola Gavà Mar
Casal American Lake
Casal Municipal de Can Tries
Masia de Can Tintorer

Amb el suport de persones informadores que ajudaran amb els dubtes que es
puguin tenir i a omplir la butlleta:
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Gavà.
Plaça de Jaume Balmes, s/n:
Del 19 d’abril al 5 de maig, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h.
I també les tardes del dijous 21 d’abril i 28 d’abril, de 16 a 18 h.
En diferents punts de la ciutat:
- Dissabte, 9 d’abril, de 10 a 13 hores. Davant de MercaGavà
- Dimarts, 12 d’abril, de 10 a 13 hores. Prop del mercat setmanal, a la
plaça de Josep Tarradellas (monument als Màrtirs del Setge de 1714)
- Dissabte, 23 d’abril, de 10 a 13 hores, a la rambla de Joaquim Vayreda
- Dissabte, 30 d’abril, de 17 a 20 hores, a la plaça de la Pagesia
(Illa de Vianants).
La butlleta també es podràs trobar i retallar al periòdic el Bruguers d’abril de
2022 per dipositar-la a les urnes dels equipaments, a l’Ajuntament o als punts
de la ciutat esmentats.
Els participants hauran d'omplir amb les seves dades personals la butlleta amb
la finalitat de garantir que s'ajusten a l'àmbit subjectiu del procés de
participació.

B. Fase avaluació tècnica
En aquesta fase els serveis tècnics municipals avaluaran les propostes
recollides durant la fase de propostes.
C. Fase de votacions
En aquesta fase, que es realitzarà del 6 de juny al 6 de juliol de 2022, els
ciutadans i ciutadanes podran votar i prioritzar el conjunt de propostes que han
estat presentades per l'Ajuntament i els projectes proposats pels ciutadans i
ciutadanes (fase d'aportacions).

Els participants disposen d'un màxim de 5 vots, amb un vot per proposta, i les
votacions es podran fer a través dels següents mecanismes:
1. A l'apartat de Votacions que hi haurà en aquesta aquesta web.
2. A diversos espais habilitats per l'Ajuntament arreu de la ciutat.

D.Fase de retorn i de seguiment
Prevista entre el 7 de juliol de 2022 i el 31 de desembre de 2023, en aquesta
fase l'Ajuntament donarà a conèixer les propostes prioritzades. Els resultats de
les votacions es publicaran a la Plataforma Digital Gavà Participa Gavà decideix
i per altres mitjans de comunicació municipals.
Els projectes guanyadors i que, per tant, s'executaran, seran aquells que no
superin l'import per projecte de 50.000€ i que hagin estat més votats, fins arribar
a la dotació màxima del programa, és a dir, fins arribar a 600.000€. En conclusió,
els projectes s'executaran per estricte ordre de prioritat, determinant-se aquesta
en funció de les votacions.
Durant aquesta fase s'informa sobretot amb publicitat activa al web d'obres de
l'Ajuntament (obres.gavaciuta.cat), en el qual es publicarà el procés de
contractació i execució de totes les obres.

5. PARTICIPANTS
L'àmbit subjectiu del procés participatiu és el següent:
1) Residents a Gavà de 16 anys o més que estiguin empadronats a la
ciutat.
2) Empresaris i comerciants ubicats a Gavà, encara que resideixin fora
del municipi.
6) EXECUCIÓ DELS PROJECTES JUNTS FEM BARRI
Els projectes que s'hagin prioritzat, fins al màxim de 600.000€, seran executats
per estricte ordre de prioritat, d'acord amb les votacions realitzades en el
procés participatiu, en els exercicis 2022 i 2023. L'Ajuntament s'encarregarà de
redactar el projecte tècnic de les obres prioritzades, així com de licitar i
adjudicar aquestes.
Cal tenir en compte que, els costos definitius de cada projecte es poden ajustar
i, això podria comportar disposar de més recursos, de manera que si algunes
de les propostes no han superat el tall inicial en la fase de votacions, podrien
quedar incloses a posteriori, sempre que no es superi el límit total de 600.000€
del programa.
En aquest supòsit l'elecció de les obres que s'executaran es farà seguint l'ordre
de priorització determinat en la fase de votacions del procés participatiu; de
manera que es seleccionaran i executaran aquells projectes immediatament
posteriors que no s'haguessin pogut seleccionar a la fase de votacions.

