Barcelona, 12 de març de 2018

PARTICIPACIÓ TÈCNICA DE LA FASE 2 DEL
PMMU 2019-2024
WORKSHOPS TEMÀTICS DEL PMMU
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024

L’objectiu d’aquest procés de participació és el de garantir que l’estratègia i les actuacions que contempli el Pla
Metropolità de Mobilitat Urbana de l’AMB (PMMU 2019-2024) siguin fruit d’un treball de col·laboració entre els agents
socials territorials implicats, en particular dels membres el Consell de Mobilitat de l’AMB. L’estratègia i les propostes que
es derivin del PMMU hauran de donar resposta a la normativa sectorial i als requeriments dels instruments de planificació
de la mobilitat de rang superior.
Les sessions proposades i que a continuació s’expliquen són les següents:
•
•

Sessió 1 dels Workshops temàtics de participació
Sessió 2 i 3 dels Workshops temàtics de participació

En la sessió del 8 de febrer del Consell de Mobilitat es va anunciar i explicar el procediment general que s’utilitzarà en els
tallers participatius de les propostes. De la mateixa manera, també es preveu una darrera sessió del Consell de Mobilitat
de l’AMB per tal de fer balanç dels resultats d’aquests tallers.
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024
Organigrama dels agents i fases del procés

Governança
institucional

Governança social i
ciutadana

Governança AMB

Òrgans de govern AMB

Comissió de
Seguiment amb
Ajuntaments
Metropolitans

Seguiment per
Comissió
Informativa
Comitè Científic
Comissió de Direcció
del PMMU

Comissió de
Seguiment amb
Generalitat,
Diputació, ATM i
altres

Consell de la
mobilitat

Comissió Tècnica del
PMMU

Procés participatiu
(Workshops + Eina virtual)
Grups de treball
Mecanismes de participació
ciutadana
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024
Participació tècnica en la fase de propostes del PMMU

Comitè Científic

Consell de la
Mobilitat de
l’AMB

Procés participatiu

4 Grups temàtics de participació
Espais de trobada i de discussió
Presencial: Workshops temàtics
PARTICIPACIÓ ACTIVA

On-line:
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024
Grups temàtics de participació
Temes transversals

• Accessibilitat
• Equitat i cohesió social
Trànsit privat, aparcament i
vehicles de baixes emissions

• Mobilitat turística
Mobilitat activa

• Intercanviadors
• Centres generadors de
mobilitat/mobilitat a la
feina
• Informació

Transport públic

Mercaderies i logística

• Seguretat viària

Cada entitat o organització membre del Consell de la Mobilitat de l’AMB (a partir de diferents persones en
representació) pot inscriure’s en un o més Grup temàtic de participació. Per tant, hi ha persones que assistiran a més
d’un taller.
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024
Grups temàtics de participació
Es preveu l’organització d’un màxim de 3 workshops per a cadascun dels 4 Grups temàtics de participació.
Veure exemple a continuació:

Workshop 1 - línies estratègiques del PMMU
Trànsit privat,
aparcament i vehicles
de baixes emissions

Workshop 2 – concreció accions

Aquestes sessions tindran el
mateix format.

Workshop 3 - concreció accions

Cada sessió treballa propostes
diferents.
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024
Nombre d’inscrits en els diferents grups temàtics de participació (a data de 9/3/2018)

46
inscrits

40
inscrits

Trànsit privat, aparcament i
vehicles de baixes emissions

Mobilitat activa
86
inscrits

57
inscrits

Transport públic

32
inscrits

Mercaderies i logística
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024
Sessió 1 Workshops temàtics de participació - línies estratègiques del PMMU
Objectius
1. Donar a conèixer els escenaris tendencials de mobilitat i les línies estratègiques del PMMU de la temàtica a tractar
2. Prioritzar les línies estratègiques del PMMU
3. Rebre aportacions/orientacions tècniques per a la concreció de les propostes que s’hagin prioritzat
Proposta de dates i horaris
ABRIL 2018
Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

Dues sessions de matí en un
mateix dia.

30

A qui s’adreça
• Membres inscrits als Workshops temàtics de participació
• Personal de l’AMB (totes àrees)
Programa sessió
a) Presentació de l’escenari tendencial de mobilitat
b) Presentació de les línies estratègiques en relació a la temàtica a tractar (documentació enviada prèviament i disponible al Yammer).
c) Taller participatiu sobre les línies estratègiques del PMMU. Es poden fer sessions paral·leles de treball entre els diferents assistents. Caldrà
consultar aspectes com: priorització, orientacions tècniques de disseny de les propostes, noves línies o accions encara no considerades, etc.
d) Presentació conclusions i posada en comú.
Addicionalment, es planteja continuar el debat a partir de l’eina virtual Yammer mitjançant un qüestionari, sol·licitant, entre d’altres, aspectes
com la seva priorització, orientacions per al seu disseny o observacions d’interès o noves propostes. També aprofundir sobre aquells temes que
hagin pogut aparèixer en els tallers i que no s’hagin pogut tractar degudament.
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024
Horari sessió 1 Workshops temàtics de participació - línies estratègiques del PMMU
Dia:

Dimecres 11 d'abril de 2018

Lloc:

Seu AMB - Carrer Número 62, 16-18, 08040 Barcelona

Workshop 1
Trànsit privat,
aparcament i VBE

Workshop 1
Transport públic

9,30h-10h

Pres entaci ó del s es cena ri tendenci a l de mobi l i tat del PMMU
2019-2024
Pres entaci ó de l es l íni es es tra tègi ques del PMMU

10h-11h

Ta l l er pa rtici pa tiu

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

11h-11,30h

Retorn i pos a da en comú

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

11,30-12h

Des ca ns - coffee brea k a mb pa rtici pa nts del s Grups temà tics de pa rtici pa ci ó

12-12,30h

Pres entaci ó del s es cena ri tendenci a l de mobi l i tat del PMMU
2019-2024
Pres entaci ó de l es l íni es es tra tègi ques del PMMU

12,30h-13,30h

Ta l l er pa rtici pa tiu

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

13,30h-14h

Retorn i pos a da pos a da en comú

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

IERMB

IERMB

Nota:
L’empresa que realitza les tasques de secretaria tècnica del Consell de Mobilitat i dels workshops temàtics redactarà les actes de cada workshop.
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024
Horari sessió 1 Workshops temàtics de participació - línies estratègiques del PMMU
Dia:
Lloc:

Workshop 1
Mobilitat activa

Workshop 1
Mercaderies i
logística

Dimecres 18 d'abril de 2018
Seu AMB - Carrer Número 62, 16-18, 08040 Barcelona
9,30h-10h

Pres entaci ó del s es cena ri tendenci a l de mobi l i tat del PMMU
2019-2024
Pres entaci ó de l es l íni es es tra tègi ques del PMMU

10h-11h

Ta l l er pa rtici pa tiu

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

11h-11,30h

Retorn i pos a da en comú

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

11,30-12h

Des ca ns - coffee brea k a mb pa rtici pa nts del s Grups temà tics de pa rtici pa ci ó

12-12,30h

Pres entaci ó del s es cena ri tendenci a l de mobi l i tat del PMMU
2019-2024
Pres entaci ó de l es l íni es es tra tègi ques del PMMU

12,30h-13,30h

Ta l l er pa rtici pa tiu

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

13,30h-14h

Retorn i pos a da pos a da en comú

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

IERMB

IERMB

Nota:
L’empresa que realitza les tasques de secretaria tècnica del Consell de Mobilitat i dels workshops temàtics redactarà les actes de cadascun dels
tallers.
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024
Sessió 2 i 3 Workshops temàtics de participació - concreció d’accions
Objectius
1. Donar a conèixer els primers resultats de l’avaluació ambiental estratègica PMMU (avaluació d’escenaris alternatius a partir de les
propostes prioritzades prèviament).
2. Debatre i reflexionar sobre el detall i la concreció d’algunes accions del PMMU.
Proposta de dates i horaris
Sessió 2
Dl

Sessió 3

Dt

MAIG 2018
Dc

Dj

Dv

1

2

3

4

Dl

Dt

JUNY 2018
Dc

Dj

Dv
1

7

8

9

10

11

4

5

6

7

8

14

15

16

17

18

11

12

13

14

15

21

22

23

24

25

18

19

20

21

22

28

29

30

31

25

26

27

28

Dues sessions de matí en un
mateix dia.

A qui s’adreça
• Membres inscrits als Workshops temàtics de participació
• Personal de l’AMB (totes àrees)
Programa sessió
a) Presentació dels primers resultats de l’avaluació ambiental estratègica del PMMU (EAE).
b) Presentació tècnica d’algunes propostes del PMMU (documentació enviada prèviament i disponible al Yammer).
c) Taller participatiu tècnic sobre les propostes presentades: es podran fer sessions paral·leles per tal de treballar/debatre diferents
propostes.
d) Presentació conclusions i posada en comú.
Addicionalment, es planteja continuar el debat a partir de l’eina virtual Yammer mitjançant un qüestionari per a les propostes que s’hagin
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024
Horari sessió 2 dels Workshops temàtics de participació - concreció d’accions
Dia:

Dimecres 9 de maig de 2018

Lloc:

Seu AMB - Carrer Número 62, 16-18, 08040 Barcelona

Workshop 1
Trànsit privat,
aparcament i VBE

Workshop 1
Transport públic

9,30h-10h

Pres entaci ó del s pri mers res ul tats de l 'a va l ua ci ó
a mbi ental es tra tègi ca
Pres entaci ó tècni ca de propos tes del PMMU

10h-11h

Ta l l er pa rtici pa tiu s obre l es propos tes

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

11h-11,30h

Retorn i pos a da en comú

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

11,30-12h

Des ca ns - coffee brea k a mb pa rtici pa nts del s Grups temà tics de pa rtici pa ci ó

12-12,30h

Pres entaci ó del s pri mers res ul tats de l 'a va l ua ci ó
a mbi ental es tra tègi ca
Pres entaci ó tècni ca de propos tes del PMMU

12,30h-13,30h

Ta l l er pa rtici pa tiu s obre l es propos tes

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

13,30h-14h

Retorn i pos a da en comú

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

IERMB i AMB

IERMB i AMB

Nota:
L’empresa que realitza les tasques de secretaria tècnica del Consell de Mobilitat i dels workshops temàtics redactarà les actes de cadascun dels
tallers.
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024
Horari sessió 2 Workshops temàtics de participació - concreció d’accions
Dia:

Dimecres 16 de maig de 2018

Lloc:

Seu AMB - Carrer Número 62, 16-18, 08040 Barcelona

Workshop 1
Mobilitat activa

Workshop 1
Mercaderies i
logística

9,30h-10h

Pres entaci ó del s pri mers res ul tats de l 'a va l ua ci ó
a mbi ental es tra tègi ca
Pres entaci ó tècni ca de propos tes del PMMU

10h-11h

Ta l l er pa rtici pa tiu s obre l es propos tes

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

11h-11,30h

Retorn i pos a da en comú

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

11,30-12h

Des ca ns - coffee brea k a mb pa rtici pa nts del s Grups temà tics de pa rtici pa ci ó

12-12,30h

Pres entaci ó del s pri mers res ul tats de l 'a va l ua ci ó
a mbi ental es tra tègi ca
Pres entaci ó tècni ca de propos tes del PMMU

12,30h-13,30h

Ta l l er pa rtici pa tiu s obre l es propos tes

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

13,30h-14h

Retorn i pos a da en comú

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

IERMB i AMB

IERMB i AMB

Nota:
L’empresa que realitza les tasques de secretaria tècnica del Consell de Mobilitat i dels workshops temàtics redactarà les actes de cadascun dels
tallers.
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024
Horari sessió 3 Workshops temàtics de participació - concreció d’accions
Dia:

Dimecres 6 de juny de 2018

Lloc:

Seu AMB - Carrer Número 62, 16-18, 08040 Barcelona

Workshop 1
Trànsit privat,
aparcament i VBE

Workshop 1
Transport públic

9,30h-10h

Pres entaci ó del s pri mers res ul tats de l 'a va l ua ci ó
a mbi ental es tra tègi ca
Pres entaci ó tècni ca de propos tes del PMMU

10h-11h

Ta l l er pa rtici pa tiu s obre l es propos tes

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

11h-11,30h

Retorn i pos a da en comú

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

11,30-12h

Des ca ns - coffee brea k a mb pa rtici pa nts del s Grups temà tics de pa rtici pa ci ó

12-12,30h

Pres entaci ó del s pri mers res ul tats de l 'a va l ua ci ó
a mbi ental es tra tègi ca
Pres entaci ó tècni ca de propos tes del PMMU

12,30h-13,30h

Ta l l er pa rtici pa tiu s obre l es propos tes

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

13,30h-14h

Retorn i pos a da en comú

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

IERMB i AMB

IERMB i AMB

Nota:
L’empresa que realitza les tasques de secretaria tècnica del Consell de Mobilitat i dels workshops temàtics redactarà les actes de cadascun dels
tallers.
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1. Descripció del procés participatiu del PMMU 2019-2024
Horari sessió 3 dels Workshops temàtics de participació - concreció d’accions
Dia:

Dimecres 13 de juny de 2018

Lloc:

Seu AMB - Carrer Número 62, 16-18, 08040 Barcelona

Workshop 1
Mobilitat activa

Workshop 1
Mercaderies i
logística

9,30h-10h

Pres entaci ó del s pri mers res ul tats de l 'a va l ua ci ó
a mbi ental es tra tègi ca
Pres entaci ó tècni ca de propos tes del PMMU

10h-11h

Ta l l er pa rtici pa tiu s obre l es propos tes

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

11h-11,30h

Retorn i pos a da en comú

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

11,30-12h

Des ca ns - coffee brea k a mb pa rtici pa nts del s Grups temà tics de pa rtici pa ci ó

12-12,30h

Pres entaci ó del s pri mers res ul tats de l 'a va l ua ci ó
a mbi ental es tra tègi ca
Pres entaci ó tècni ca de propos tes del PMMU

12,30h-13,30h

Ta l l er pa rtici pa tiu s obre l es propos tes

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

13,30h-14h

Retorn i pos a da en comú

Empres a de
di na mi tza ci ó/pa rtici pa ci ó

IERMB i AMB

IERMB i AMB

Nota:
L’empresa que realitza les tasques de secretaria tècnica del Consell de Mobilitat i dels workshops temàtics redactarà les actes de cadascun dels
tallers.
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2. Tasques a desenvolupar per l’empresa de dinamització
L’empresa encarregada de la dinamització dels tallers ha de desenvolupar les següents tasques:
a) Dinamitzar els tallers participatius de cadascuna de les sessions.
b) Dinamitzar i presentar la posada en comú i les conclusions de cadascuna de les sessions.
c) Participar en l’elaboració del qüestionari on-line a través de l’eina Yammer d’aquells temes els quals no s’ha pogut
aprofundir suficient durant la sessió presencial però que es creu que s’han de tractar amb més detall.
d) Redacció d’un document de síntesi de cadascuna de les 12 sessions.

En particular la proposta ha de contenir:
1. Proposta tècnica sobre la dinamització dels tallers amb grups reduïts (metodologies utilitzades, recursos humans
destinats per sessió, etc.). Caldrà considerar i avaluar en l’oferta la possibilitat que els grups reduïts siguin de 10
participants cadascun com a màxim. A banda d’aquesta alternativa, l’empresa podrà proposar-ne d’altres que consideri
adients.
2. Proposta tècnica sobre la dinamització de la posada en comú i les conclusions finals de cada workshop.
3. Proposta de millores del procés participatiu que dissenyat inicialment (explicat a l’apartat 1 d’aquest document).
4. Descripció de l’equip de treball i dedicacions en cadascuna de les sessions.
5. Referències de treballs similars desenvolupats.
6. Oferta econòmica.
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