L' Alcaldessa de Barcelona

DEC RET
Ates que el Reglament de participaci6 ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat pel Plenari del
Consell Municipal en sessi6 de 6 d'octubre de 2017, en el capitol 3 regula els processos pat1icipatius
que es duen a terme a Ia ciutat de Barcelona;
Ates que el Decret d'Alcaldia de 31 de gener de 2020, aprova i convoca el proces pat1icipatiu del
Programa d' Actuaci6 Municipal 2020-2023 (PAM) i del Pressupost Patiicipatiu, que es desenvolupa
de conformitat amb les especificacions i normativa que s'indiquen als annexos numero 1 i numero 2
del decret;
Ates que el Reial decret 463/2020, de 14 de man;, declara l'estat d'alarma per a Ia gestio de Ia situaci6
de crisi sanitaria ocasionada per Ia COVID-19, i conseqi.iencia de les mesures adoptades, les activitats i
tasques que queden suspeses; i que el proces pat1icipatiu del Programa d 'Actuaci6 Municipal 20202023 (PAM) va quedar ajornat com a conseqi.iencia de Ia COVID-19;
I, de conformitat amb el que disposen els at1icles 23.1 i 24.1 del Reglament de participaci6 ciutadana i,
en tis de les atribucions que em confereix !'article 13 de Ia Carta municipal de Barcelona,
DISPOSO
Primer.- APROVAR i REPROGRAMAR, de conformitat amb els articles 23 i 24 del Reglament de
participaci6 ciutadana, Ia represa del proces pat1icipatiu del Programa d' Actuaci6 Municipal 20202023 (PAM) a pat1ir de 1'1 de julio! de 2020 per poder desenvolupar les fases de Valoraci6 de les
propostes i de Retorn del proces, de conformitat amb les especificacions aprovades pel Decret
d'Alcaldia de 31 de gener de 2020, i donant per tancada Ia Fase de debat i de presentaci6 de propostes
vinculades a! PAM i als PAD.
Segon.- FACULTAR, a Ia Direcci6 de Democracia Activa i a Ia Direcci6 de Serveis d'Innovaci6
Democnltica, ambdues pertanyents a Ia Gerencia d' Area de Cultura, Educaci6, Ciencia i Comunitat, i
com a organs administratiu responsables del funcionament del proces pat1icipatiu, per dur a terme les
actuacions necessaries per preparar adequadament l'esmentada represa i el desenvolupament de les
dues fases restants del proces.
Tercer.- PUBLICAR aquest decret a! web de I' Ajuntament i a Ia plataforma digital
Decidim.barcelona, d'acord amb el que estableix !'article 24.3 del Reglament de Pat1icipaci6
Ciutadana, i DONAR-NE compte a Ia Comissi6 de Seguiment d'aquest proces participatiu.
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