MEMÒRIA DEL PROCÉS
“JUNTS FEM BARRI 2022”
Juliol de 2022

Impulsat per:

Amb el suport tècnic de:

PRESENTACIÓ
Junts Fem Barri és un procés participatiu en el que l’ Ajuntament de Gavà dona veu a les
veïnes i veïns per conèixer i compartir les necessitats de l’espai públic. L'Ajuntament, a
través d'aquest procés participatiu, treballa perquè la ciutadania estableixi i decideixi
quines són les obres que vol que es facin a la ciutat, escollint entre propostes presentades
per l'Ajuntament i per la mateixa ciutadania (que hauran de ser validades, prèviament,
pels serveis tècnics del consistori).
Junts Fem Barri forma part d’un model de ciutat basat en la recuperació de l’espai públic
per a les persones, i l’impuls de les zones d’estada amb més verd, més seguretat i amb
menys contaminació i soroll. És la quarta edició d’aquest projecte de cocreació entre
ciutadania i Ajuntament. Un programa de participació ciutadana a través del que els
gavanenques i les gavanenques majors de 16 anys poden proposar les intervencions en
l’espai públic que considerin més adients.
L’acció està emmarcada i previst el seu finançament en el Pla d'Acció de l'Agenda Urbana
de Gavà i requereix una sèrie d'actuacions concretes que s'han d'adequar a la
metodologia proposada per l'Agenda Urbana Espanyola.

Aquest document mostra les diverses accions que s’han realitzat per informar a la
ciutadania del procediment de la consulta i resoldre tots els dubtes al respecte del procés
i de les propostes guanyadores. S’expliquen també, les diverses accions que s’han
realitzat per dinamitzar la fase de consulta, per tal d’assolir els objectius preestablerts de
transparència e informació.
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DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS REALITZAT
El procés de Junts Fem Barri s’ha desenvolupat en les fases que es detallen a continuació:
Preparació
del procés

Recollida de
propostes

Valoració
tècnica

Recollida de
vots

Retorn

FASES DEL PROCÉS I CALENDARI
1- Preparació del procés
Prèviament a l’inici del procés de consulta, es va elaborar la informació que s’havia de
difondre a la ciutadania i preparar els continguts de la plataforma digital de participació.
Preparació de continguts
Març-abril de 2022
Es van preparar els continguts i les eines de difusió per a la
ciutadania.
Preparació de la plataforma web Gavà Participa, Gavà Decideix
Març-abril de 2022
Es va activar i configurar el procés a la plataforma web
https://participa.gavaciutat.cat/processes/Junts-Fem-Barri-2022,
en el que s’oferia informació sobre el procés i les seves diferents
fases.
2- Fase recollida de propostes
Aquesta fase va tenir lloc entre els dies 5 d’abril i 5 de maig. Les propostes havien de ser
de l’espai públic, en cap cas havien de suposar una tasca ordinària de manteniment.
Tampoc es considerava millora de l’espai públic les queixes en relació a aquest, en tant
que no són una actuació urbanística concreta. Les tasques realitzades han estat les
següents:

Configuració de la plataforma
5 d’abril i 5 de maig
Es va habilitar la plataforma perquè la ciutadania pogués entrar les
propostes i es va deshabilitar una vegada finalitzada aquesta fase.
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Buidatges setmanals
5 d’abril – 5 de maig
EIDOS va elaborar setmanalment un llistat amb les propostes
entrades a la plataforma digital Gavà Participa, Gavà Decideix (tant
les que entraven mitjançant persones usuàries de la plataforma o a
través de paperetes que també s’introduïen a la plataforma), per
facilitar el treball de valoració que havien de fer els serveis tècnics
municipals.
Dinamització al carrer
9 abril, 12 abril, 21 abril i 30 abril.
Es va dinamitzar la consulta a peu de carrer, preguntant
directament a la ciutadania per les necessitats de la ciutat.
Dinamitzacions a l’OAC
18 d’abril – 5 de maig
Es van recollir les necessitats de la ciutadania a l’OAC de
l’Ajuntament.
3- Valoració tècnica
Els serveis tècnics municipals van verificar que totes les butlletes s’ajustaven als criteris
del procés i la seva viabilitat tècnica i econòmica.
Configuració de la plataforma
Juny 2022
Es va configurar la plataforma per a les votacions entrant les
propostes acceptades i validades per part de l’equip tècnic de
l’Ajuntament.

4- Recollida de vots
Configuració de la plataforma
15 de juny i 17 de juliol
Es va habilitar la plataforma perquè la ciutadania pogués votar.
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Dinamització al carrer
18, 21, 25 i 28 de juny. 3, 9, 12 i 15 de juliol.
Es va dinamitzar la consulta a peu de carrer en unes carpes
instal·lades a l’espai públic, donant informació a les persones que
hi passaven i animant-les a votar les propostes que els hi podien
semblar més adients.
Dinamitzacions a l’OAC
20 de juny – 15 de juliol
Es va demanar a les persones que acudien a l’OAC si volien votar,
tot donant les explicacions necessàries per facilitar-ho..

DESCRIPCIÓ ACTUACIONS REALITZADES
PREPARACIÓ DE CONTINGUTS
Prèviament a la fase de consulta ciutadana, es van preparar els continguts escrits per a la
plataforma de participació “Gavà participa, Gavà Decideix” i dels tríptics que servirien de
difusió del procés a la ciutadania.

DINAMITZACIÓ A PEU DE CARRER I A L’OAC
Durant la fase de propostes, es van dur a terme accions que van consistir en la realització
de punts informatius físics a diferents zones del municipi per recollir les propostes i
inquietuds de la ciutadania i els comerciants. En aquests punts informatius qualsevol veí
o veïna de Gavà es podia apropar per informar-se sobre el programa Junts Fem Barri o
proposar millores per a la ciutat o pel barri. Les persones que atenien aquests punts
d’informació també tenien una actitud proactiva d’anar a contactar amb la ciutadania
que hi passava per animar-la a participar.
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Els espais on es va realitzar aquesta acció són:

Dissabte, 9 d’abril, de 10 a 13 hores. Davant de MercaGavà (1)
Dimarts, 12 d’abril, de 10 a 13 hores, prop del mercat setmanal (2)
Dijous, 21 d’abril, de 17 a 20 hores, a la plaça de la Pagesia (3)
Dissabte, 30 d’abril, de 17 a 20 hores, a la plaça de Pagesia (3)
Al Punt Informatiu de l’Ajuntament de Gavà (4)
Del 19 d’abril al 5 de maig, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores. I també les
tardes dels dijous 21 d’abril i 28 d’abril, de 17 a 19 hores.
Durant la fase de recollida de votacions, es van tornar a realitzar punts físics informatius
a diferents zones del municipi, per recollir les preferències dels veïns i les veïnes. En
aquests punts físics, la ciutadania podia dipositar les seves paperetes amb els vots i alhora
rebien una explicació de les diferents propostes que havien passat la valoració tècnica.
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Els espais on es va realitzar aquesta acció són:

Dissabte, 18 de juny, de 10 a 13 hores, davant de MercaGavà (1)
Dimarts, 21 de juny, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores, a la plaça de Josep Tarradellas
(2)
Dissabte, 25 de juny. A la plaça de la Pagesia de 10:30 a 13:30 hores i de 17:30 a 20:30
(3)
Dimarts, 28 de juny carrer de Sant Lluís cantonada amb carrer de les Colomeres de 17 a
20 hores. (4)
Diumenge, 3 de juliol, de 10:30 a 13:30 hores i de 17:30 a 20:30 a la rambla de Joaquim
Vayreda. (5)
Dissabte, 9 de juliol de 10:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:30 a la plaça de la Pagesia (3)
Divendres, 15 de juliol, plaça Major de 10:30 a 13:30 i de 17:30 a 20:30 hores (6)
Al Punt Informatiu de l’Ajuntament de Gavà (7)
Del 20 de juny al 15 de juliol, de dilluns a divendres laborables, de 9:30 a 13:30 hores.
En aquests punts informatius es van recollir un total de 1.369 votacions.
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Des de l’Ajuntament també es van instal·lar urnes a 18 espais ubicats arreu del terme
municipal de Gavà a fi que la ciutadania pogués participar en la fase recollida de
propostes i en les votacions a través de les paperetes.

DISSENY PLATAFORMA WEB DE PARTICIPACIÓ
Previ a l’inici del procés de consulta, es va configurar la plataforma de participació, Gavà
participa, Gavà decideix. En aquesta actuació, es van establir i configurar a la plataforma
totes les fases del procés. Primerament, es va configurar el procés en una plataforma de
proves, i posteriorment i veient que la primera configuració havia estat exitosa, es va
configurar al Decidim.

Una vegada configurades les fases del procés, es va continuar configurant els diferents
components de la plataforma.
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Per últim, una vegada creats els components, es va introduir tot el contingut que s’havia
dissenyat prèviament.
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RESUM DELS RESULTATS DEL PROCÉS
A la fase de recollida de propostes es van rebre un total de 240 propostes ciutadanes i
dotze presentades per l’Ajuntament, de les quals 36 van ser seleccionades per passar a
votació, al complir els requisits tècnics i econòmics; de les 36 propostes, 22 eren
presentades per la ciutadania

i 12 eren propostes plantejades inicialment per

l’Ajuntament.
A la fase de votacions, han participat 1.966 persones, de les que han estat nul·les 138
paperetes, essent vàlides les votacions de 1.828 persones. Els motius de nul·litat són
variats: no estar empadronats o no tenir l’edat suficient, haver presentat més de cinc
propostes o no haver-ne presentat cap (s’introdueix la papereta en blanc, sense
assenyalar cap opció).
Votants únics totals
Vots nuls
Votants en papereta
Votants registrats a plataforma digital de

1.966
138
1369
459

participació
El 75% dels vots vàlids s’han emès a través de les butlletes en paper, i el 25% a través
de la plataforma digital “Gavà participa, Gavà decideix”.
Els votants vàlids han donat 6.851 suports a les diferents actuacions possibles. No tothom
ha fet servir els cinc vots que tenia. La mitjana ha estat de 3,75 propostes per participant.
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Suports totals

6.851

Suports en papereta

5.448

Suport registrats a plataforma digital de

1.403

participació
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Projectes guanyadors
Així doncs, tenint en compte la priorització ciutadana, es podran executar 14 projectes
que suposen un pressupost total de 602.950€. Del total de projectes guanyadors, 10 són
a proposta ciutadana i quatre a proposta dels serveis tècnics municipals.

Actuació

Suports

Pressupost
aproximat

6. Parc infantil a l’entorn del centre cívic de Ca n’Espinós

469

38.000€

31. Renovació de la pista esportiva a Can Tries

454

42.000€

22. Millores de l’accessibilitat a la plaça del Pare Poveda i 372

44.000€

passatge de Jaume Huguet
8. Generació de punts d'ombra a les cruïlles dels carrers de 312

50.000€

les Colomeres i de Sant Lluís
23. Renovació de jocs infantils i jocs de motricitat per a la 278

42.500€

gent gran a la plaça de Primer de Maig
10. Pista de bàsquet 3x3 al Parc del Mil·lenni i millora de la 273

45.500€

pista poliesportiva existent
7. Condicionament de parades de bus a Bruguers

272

41.000€

15. Umbracles a la plaça de Jaume Balmes

239

49.950€

13. Renovació d'arbrat a l'avinguda de Joan Carles I

236

49.950€

3. Generació de punts d’ombra a l’avinguda del Mar

232

50.000€

30. Nou accés de vehicles al carrer Clara Campoamor des de 222

44.000€

la rotonda de l'avinguda de Joan Carles I
2. Renovació de jardineres i plantació de flors a la Rambla.

213

49.000€

34. Remodelació dels correcans dels parcs del Mil·leni i de 206

49.000€

l'Arborètum
12. Instal·lació de baranes al carrer de la Salut i a la plaça de 200

8.050€

la Solidaritat

PRESSUPOST TOTAL APROXIMAT

602.950€
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EL PROCÉS EN IMATGES
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