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1. Introducció
Aquest microprojecte transfronterer neix de la preocupació compartida per l’Equip d’Inclusió i Atenció a la
Comunitat de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per l’avenç limitat dels processos
de participació ciutadana que es promouen a escala local, en un context polític i social complex en què es
detecta un creixement de la desafecció política en la ciutadania.
En el marc de les polítiques per a la inclusió i la cohesió social, els processos d’empoderament de la
ciutadania i de participació ciutadana són rellevants i necessaris per fer créixer el capital social d’un
territori, aspecte estratègic per al seu desenvolupament econòmic i social. En aquest cas, plantejar un
microprojecte orientat a promoure propostes per millorar la governança local a l’Espai Català
Transfronterer a partir de l’intercanvi d’experiències i coneixement en processos de participació ciutadana
es planteja com un espai d’oportunitat per conèixer la situació d’aquests processos a banda i banda de la
frontera, en un camp d’anàlisi i d’acció municipal que ha estat poc estudiat a nivell transfronterer.
La necessitat de la democràcia per adaptar-se a les noves realitats socials ha empès en els darrers anys al
propi sistema representatiu a definir estratègies per incorporar la ciutadania en els processos de presa de
decisions. Aquests processos d’innovació s'han dut a terme amb l'objectiu de fer més sensibles les
estructures de govern envers les noves necessitats socials i per augmentar la implicació de la ciutadania
en els afers públics.
En aquest context s’ha constatat una major demanda adreçada als governs locals per reforçar el seu
lideratge i compromís, tant en la definició de problemes i polítiques públiques com en la gestió de
programes i serveis, per garantir des de la proximitat un major benestar personal i comunitari, que ampliï
la legitimitat de les decisions que són significatives per als individus i les comunitats.
En l’àmbit local els mecanismes representatius segueixen constituint el principal eix de legitimació de les
autoritats locals, però cada vegada s’és més conscient que s’han de desenvolupar noves formes de
participació i implicació ciutadana que permetin ampliar la legitimitat de decisions significatives per a la
comunitat.
Aquest document recull una síntesi del treball portat a terme pel grup de treball transfronterer del projecte
«Propostes per a millorar la governança local a l’Espai Català Transfronterer», projecte que ha comptat
amb una subvenció del programa Eurodistricte promogut per la Generalitat de Catalunya.
El projecte, impulsat per l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
i en el que han participat els ajuntaments d’Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Le Boulou, Elne, Castelló
d’Empúries, L’Escala, La Jonquera, Roses i Vilafant, s’ha desplegat al llarg del primer semestre d’aquest
any.
Aquest document ha estat pensat des de la necessitat de compartir amb altres ajuntaments i agents
transfronterers el treball que s’ha portat a terme en aquest projecte, per fer-lo extensiu i aportar elements
de reflexió i propostes de millora. Amb aquesta finalitat, el document conté tres parts diferenciades: la
primera part presenta breument els objectius, el desenvolupament de l’experiència de treball duta a terme
els darrers mesos i quins han estat els agents implicats en l’intercanvi de coneixement. Una segona part,
que es centra en la presentació del marc normatiu i competencial que regula les polítiques de participació
ciutadana a cada país. I finalment, un tercer apartat, que amb voluntat més reflexiva, presenta les
principals conclusions que han emergit en les diferents trobades i apunta propostes de treball futures per
fer avançar el coneixement en aquest camp a nivell transfronterer.
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2. Els agents que han participat i les activitats del
microprojecte

Aquest projecte ha centrat la seva activitat en l'intercanvi de coneixement i experiències en el disseny,
dinamització, implementació i avaluació de processos participatius promoguts els darrers anys per nou
municipis de l’Alt Empordà i el Departament dels Pirineus Orientals, territoris que formen part de l'Espai
Català Transfronterer.
L'objectiu principal del projecte ha estat generar coneixement aplicat sobre un àmbit d'intervenció que ha
estat poc explorat a escala transfronterera com són les polítiques de participació ciutadana promogudes
per l’administració local. L’intercanvi de coneixement desenvolupat en aquest projecte ha centrat l’interès
en els aspectes següents:
1. Conèixer les estratègies de participació ciutadana i els equips tècnics encarregats de
promoure-les en els ajuntaments dels municipis participants. Conèixer les prioritats polítiques i
objectius dels processos de participació ciutadana en cada municipi i els perfils professionals
encarregats d'impulsar, dinamitzar i promoure aquests processos de treball.
2. Conèixer els espais formals de participació i consulta dels municipis i com s'incorporen els
actors no associatius; els processos de treball i dinamització de les xarxes locals d'agents locals així
com les experiències concretes de participació ciutadana promogudes en els darrers 5 anys.
3. Conèixer les dificultats i problemàtiques que detecten els equips tècnics municipals i els electes
locals en el disseny i implementació de processos i espais de participació ciutadana en el seu
municipi.
4. Conèixer estratègies d'empoderament i de democràcia inclusiva que posen en marxa els
municipis participants orientades a promoure la participació ciutadana en diversos àmbits de la
política pública local (temàtiques, metodologies de treball, eines i dinàmiques de treball grupal) en
els darrers 5 anys.
5. Detectar persones expertes en recerca i dinamització de processos participatius.
Per tal de tirar endavant els objectius i principals activitats previstes s’ha creat un grup de treball
transfronterer del microprojecte, integrat per electes locals i professionals tècnics dels 9 municipis
participants, amb la finalitat d’identificar les principals necessitats i reptes en l’àmbit local de les polítiques
de participació ciutadana, organitzar l’intercanvi d’experiències, compartir el coneixement i propostes
generades i establir possibles línies de treball per seguir avançant en aquest àmbit d’intervenció.
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Municipis que han participat al microprojecte

Municipi

Le Boulou

Municipi

Elne

Població

5.554 hab.

Població

8.660 hab.

Experiències
de participació

- L’Hort intergeneracional
- Netegem la Natura

Municipi

Arles-sur-Tech

Població

2.695 hab.

Experiències
de participació

Experiències
de participació

- Consell Municipal
dels Joves
- Consell de Savis
- Consell de ciutadania
del barri Coeur d’Helenae

- Renovació de la Place
du Couvent
- Creació d’un espai d’oci
al Mas Palanca
- Reunions públiques,
grups de treball específics
segons els projectes

DEPARTAMENT DELS
PIRINEUS ORIENTALS

Elne

Argelès-sur-Mer

Le Boulou
Arles-sur-Tech

La Jonquera

ALT EMPORDÀ
Castelló
d’Empúries

Roses

Vilafant

COMARQUES
GIRONINES

Municipi

Vilafant

Població

5.465 hab.

Experiències
de participació

6

- Pressupost
participatiu (2018)
- Mencions Esportives
- Revisió del Pla Urbanístic
- Definició dels usos de
l’antiga Rectoria
- Procés deliberatiu per a
la dinamització econòmica
- +60 Alt Empordà

L’Escala

El projecte ha comptat amb la participació de 9 municipis amb experiència en la inplementació en
processos de participació ciutadana de l’Espai Català Transfronterer: Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Le
Boulou i Elne al Departament dels Pirineus Orientals, Castelló d’Empúries, L’Escala, La Jonquera, Roses i
Vilafant a la comarca de l’Alt Empordà.
Municipi

Argelès-sur-Mer

Població

10.383 hab.

Experiències
de participació

- Consell Municipal
d’Infants i Joves
- Delegats de barri
- Consells sectorials
de participació (Esport,
Cultura, Patrimoni,
Catalanitat, Urbanisme)

Municipi

La Jonquera

Població

3.231 hab.

Experiències
de participació

- Comissió de Treball
en Xarxa
- Consell d’Infants
- Taules de treball
sectorials amb entitats
- +60 Alt Empordà
- Grup de Joves

Municipi

Roses

Població

19.216 hab.

Experiències
de participació

Municipi

Castelló d’Empúries

Població

10.791 hab.

Experiències
de participació

Municipi

L’Escala

Població

10.400 hab.

Experiències
de participació

- Pressupost
participatiu (2017)
- Consulta sobre el projecte
de reforma del front marítim
del nucli antic (2014)
- Consell de Salut
- Consell de Cultura
i Patrimoni
- Taula d’Habitatge
- +60 Alt Empordà

- Pressupost
participatiu (2017)
- Consells sectorials de
participació (Gent Gran,
Esports, Cultura i Festes
i Turisme i Territori)
- Consell d’Infants
- Consell de Carnaval
- Espai + 60 Alt Empordà
- App Roses Smart

- Pressupost
participatiu (2018)
- Consell d’Infants i
Adolescents (2017)
- Comissió del Nomenclàtor
- Procés participatiu
Empuriabrava 50 anys
- Procés participatiu per a la
remodelació del Skate park
- Coordinadora Municipal
Terra de Trobadors
- Consell Escolar Municipal
- +60 Alt Empordà

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat i INSEE (2017)
i informació recollida en el marc del projecte.
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Figura 1: Principals accions del microprojecte transfronterer

Visita d’estudi
Departament Pirineus Orientals
Arles-sur-Tech (15 de maig)
- Procés participatiu del Mas Palanca
creació d’un espai d’oci a Arles-sur-Tech
- El Consell de Joves d’Argelès-sur-Mer
- El Consell de Ciutadania d’Elna
Jornada final
Figueres
(19 de juny)
Constitució del
Grup de treball
Transfronterer
a Roses
(19 d’abril)

1. Identificació de reptes i dificultats en l’impuls
d’estratègies de participació ciutadana.
2. Definició de reptes i oportunitats per millorar
la governança local a l’Espai Català Transfronterer.
Document de
sintesi i
conclusions
Visita d’estudi
Comarca Alt Empordà
Castelló d’Empúries (24 de maig)
- El pressupost participatiu de
Castelló d’Empúries
- App Roses és Smart. Implicació de la
ciutadania i relació entre administració
i veïns/es.
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3. El marc legal de la participació ciutadana en
l’`ambit local a Catalunya i França

En aquest apartat s'exposa breument el sistema legal i administratiu que regula la participació ciutadana a
França i a Catalunya amb l'objectiu de situar l'acció dels ens locals i les experiències recollides al llarg del
procés de treball desenvolupat en aquest projecte.
3.1 Marc legal a Catalunya
La participació política de la ciutadania i més concretament el dret a la participació ciutadana, són drets
fonamentals reconeguts en els instruments jurídics més importants, tant a nivell estatal com internacional.
A nivell internacional, el dret fonamental a la participació ciutadana queda recollit a l’article 21 de la
Declaració de Universal dels Drets Humans de Nacions Unides de 1948, i en l’article 25 del Pacte
Internacional dels Drets Civils i Polítics adoptat per la mateixa organització l’any 1972. Ambdós textos
reconeixen els drets de participació directa i indirecta, establint que «la voluntat del poble serà el fonament
de l’autoritat de Govern».
A l’Estat Espanyol i a Catalunya aquest dret es troba incorporat a través dels articles 23.1 de la Constitució
(CE) i del 29.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EC). En l’àmbit local aquest dret també queda
reconegut en la legislació de règim local bàsica, tant espanyola (Llei 7/1985 reguladora de les bases de
règim local, art. 18.1) com catalana (Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya, art.43.1), que
inclouen el dret dels ciutadans/es a ser electors i elegibles d’acord amb la legislació electoral (participació
indirecta), i el dret de participar en la gestió municipal (participació directa).
Com apunta Martí (2016), la importància del dret a la participació no rau únicament en la pròpia condició
de dret, sinó també en què aquesta esdevé un element imprescindible de la democràcia que li
proporciona qualitat i legitimitat pel fet que implica la ciutadania en el govern col·lectiu(1).
Per entendre com es configura a nivell local el dret a la participació ciutadana a Catalunya cal parar
atenció al principi d’autonomia municipal, reconegut tant a la CE (art.140) i EC (art.84.1), que habilita els
ens locals a adoptar normatives pròpies i emprendre polítiques públiques en aquells àmbits en què no
existeix legislació de rang superior. En virtut d’aquest principi, en l’àmbit de la participació ciutadana, les
administracions locals disposen de potestat per crear els seus propis òrgans i procediments de gestió
així com polítiques i estratègies de participació pròpies. Martí (2016) delimita allò que els ens locals
catalans poden fer autònomament en relació a les polítiques de participació ciutadana(2):
• Establir els principis generals que guien la regulació de la participació.
• Reconèixer drets específics associats a determinades formes de participació.
• Establir òrgans específics de participació.
Els òrgans de participació ciutadana i per extensió els processos participatius promoguts ad hoc, per les
administracions locals, es desenvolupen pràcticament amb un únic límit establert per la legislació bàsica
en matèria local: aquests espais de participació han de tenir forçosament caràcter consultiu, per tant
sense poder decisori ni força vinculant (LBRL, art.69.2; LMRL art.154.2).
Una de les principals conseqüències d’aquest marc regulador, caracteritzat per una àmplia capacitat dels
ajuntaments per impulsar polítiques pròpies, entre les quals les de participació ciutadana, i un límits força
difusos, és l’existència d’una gran variabilitat entre municipis tant pel que fa a la regulació de la
participació ciutadana, com en relació a l’aplicació i posada en pràctica de mecanismes participatius.
(1) Martí, J (2016). Recull de normativa sobre participació ciutadana en l’àmbit local. Barcelona: Diputació de Barcelona.
(2) Op cit.v. cita 1
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De forma sintètica els drets i mecanismes de participació local a Catalunya queden recollits en la taula
següent:
Taula 1: Recull legislatiu dels drets i mecanismes de participació local a Catalunya
Dret

Descripció

Normativa

Accés a la informació

Configura el dret al lliure accés
a la informació pública, a través
d’un mandat clar adreçat a tots
els poders públics.

- Constitució. art.105
- Estatut d’Autonomia. Art. 71.4
- Llei 19/2013 de transparència,
accés a la informació i bon govern (ES)
- Llei 19/2014 de transparència, accés
a la informació i bon govern (CAT)

A promoure una consulta popular
referendària o no referendària i a
participar-hi

Estableix el dret a promoure
mecanismes de democràcia
directa a escala local.

- Constitució. art.92
- Estatut d’Autonomia. Art. 29.6
- Llei Orgànica 2/1980, reguladora de
les diferents modalitats de referèndum
- Llei 4/2010 de consultes populars per
via de referèndum
- Llei 10/2014 de consultes populars no
referendàries i altres formes de
participació ciutadana

A promoure una iniciativa popular Estableix el dret a promoure
iniciatives ciutadanes en
i participar-hi
l’àmbit local.

- Constitució. art.87
- Estatut d’Autonomia. Art. 29.3
- Llei Orgànica 3/1984, reguladora de
la iniciativa legislativa popular
- Llei 1/2006, d’Iniciativa Legislativa
Popular
- Llei 7/1985, reguladora de les Bases
de Règim Local. Art.70 bis

A petició i queixa

Dret fonamental de la ciutadania
envers la seva administració
pública

- Constitució. art.29
- Estatut d’Autonomia. Art. 29.5
- Llei Orgànica 4/2001, reguladora del
dret de petició
- Decret 21/2003 del procediment per
fer efectiu el dret de petició davant les
administracions públiques catalanes

A participar en una audiència
pública

Forma de participació ciutadana
reconeguda específicament per
la Llei 10/2014.

- Llei 10/2014 de consultes populars no
referendàries i altres formes de
participació ciutadana

Altres processos de participació
ciutadana regulats per la
legislació

Altres drets de participació
recollits en la legislació vigent i
figures concretes de participació
concretes desenvolupades pels
ens locals.

- Legislació sectorial diversa
(veure taula 2)

Font: Elaboració pròpia a partir de Martí (2016)(3)

(3) Op cit.v. cita 1

10

L’impuls dels mecanismes de participació ciutadana en diferents àmbits de política pública s’ha
començat a plasmar de forma majoritària en les normatives reguladores sectorials a partir de l’any 2000.
En l’àmbit local, la legislació en diferents àmbits ha previst principalment el desenvolupament d’òrgans
formals de participació. De forma resumida aquests es concreten en la taula següent:

Taula 2: Legislació sectorial que regula els mecanismes de participació ciutadana
a l’àmbit local a Catalunya
Dret

Normativa

Mecanismes de participació

Educació

- Llei 12/2009, d’educació
de Catalunya

- L’article 173 estableix per a tots els
municipis amb competències
delegades en aquesta matèria
l’obligatorietat de constituir un
Consell Escolar Municipal

Serveis Socials

- Llei 12/2007, de Serveis Socials
de Catalunya
- Decret 202/2009, dels òrgans
de participació i coordinació
del Sistema Català de Serveis
Socials

- L’article 48 de la Llei 12/2007 preveu
la participació cívica de la ciutadana
en el Sistema de Serveis Socials
- L’article 2.1 del Decret 202/2009 preveu
els diferents tipus de consells de
participació, entre els que destaquen
els consells locals de serveis socials
en tots els municipis obligats a prestar
els serveis socials (municipis >de
20.000 habitants)

Urbanisme i Habitatge

- Llei 3/2012 d’Urbanisme
- Decret 305/2006, pel qual
s’aprova el reglament
d’Urbanisme

- Regula els drets d’iniciativa, informació
i participació ciutadana en els
processos urbanístics.
- Estableix que les administracions
han de fomentar la participació social
en els processos de planejament i
gestió urbanística.
- Estableix la necessitat d’incorporar un
període d’exposició pública i
mecanismes de participació ciutadana
en el procés de tramitació dels Plans
locals d’habitatge.

- Llei 18/2007, del Dret a
l’Habitatge

Medi ambient

- Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les
activitats

- Regula la creació d’òrgans tècnics
ambientals segons la dimensió del
municipi

Seguretat pública

- Llei 4/2003, d’ordenació del
Sistema de Seguretat Pública
de Catalunya

- Regula la creació i funcionament de
les Juntes locals de Seguretat en els
municipis amb cos de policia local.

Ocupació i desenvolupament
econòmic

- Decret 336/1998, pel qual es
regulen les meses locals
d’ocupació
- Llei 17/2002, d’ordenació del
sistema d’ocupació i de creació
del Servei d’Ocupació de
Catalunya

- Crea, regula i atorga funcions a les
meses locals d’ocupació com a espais
de participació ciutadana en aquesta
matèria

Infància i adolescència

- Llei 14/2010, dels drets i
oportunitats en la infància i
l’adolescència

- Preveu la creació de les Taules
territorials d’infància i dels Consells
territorials de participació d’infants

Font: Elaboració pròpia a partir de Martí (2016)(4)
(4) Op cit.v. cita 1
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3.2 Marc legal a França
Les primeres referències a les polítiques de participació ciutadana a França es troben a partir dels anys
60s del segle XX, en què comencen a ser incorporades per les autoritats polítiques. L'origen i impuls
d'aquestes polítiques públiques sorgeix principalment des de l'àmbit de la gestió urbanística, l’habitatge i
el medi ambient per la necessitat de desenvolupar i millorar les eines de concertació, en un moment en
què s’inicia un moviment migratori del món rural cap a les ciutats.
Tanmateix, no és fins a la dècada dels 80s, en paral·lel al procés de descentralització polític iniciat a l'Estat,
que es comença a desenvolupar el marc legal que regula i reglamenta la participació ciutadana en l'àmbit
de la gestió urbana per tal de fer-la operativa. En aquest sentit, com exposen Carrel i Houard (2012),
l’Informe Dubedout de l’any 1983, que és considerat com un text fundacional de les politiques de la ville,
plantejà la necessitat d’una transformació democràtica en la gestió dels municipis que permeti la
rehabilitació urbana des del punt de vista dels habitants(5).
En aquest moment inicial de les polítiques de participació ciutadana cal parar atenció a la legislació
següent, que esdevé clau en el desenvolupament d’aquest àmbit:
Llei Bouchardeau de 1983 relativa a la democratització de les enquestes públiques i a la protecció
del medi ambient. Concreta, desenvolupa i fa obligatori el mecanisme de concertació ciutadana
per tal d’assegurar la informació i la participació de la població en les intervencions que impacten
en el medi ambient.
Llei ATR (Administració Territorial de la República) també anomenada Llei Joxe, de 1992, que
preveu “el dret dels habitants del municipi a ser informats i a ser consultats sobre les decisions que
els concerneixen, indissociable de la lliure administració de les col·lectivitats territorials, és un
principi essencial de la democràcia local”.
Llei LOADT (Llei d'Orientació per la Planificació i el Desenvolupament Territorial) 1995, que
introdueix la possibilitat d'organitzar consultes a partir de la iniciativa d'un nombre significatiu
d'electors.
Carta de la Concertació de 1996, impulsada pel Ministeri de la Planificació del Territori i del Medi
Ambient per millorar la participació de la ciutadania en el fase de concepció dels projectes.
Conveni d'Aarhus de 1998, que desenvolupa específicament l'accés a la informació, la
participació de la ciutadania en el procés de presa de decisions i l'accés a la justícia en l'àmbit del
medi ambient.
Més recentment, sobretot en els àmbits urbanístic i del medi ambient, s’han seguit desenvolupant
mecanismes de participació ciutadana vinculats als processos de definició i gestió de les polítiques
públiques en aquests àmbits. Cal tenir en compte especialment la legislació següent:
Llei SRU (Solidaritat i Renovació Urbana) 2000, que modifica el dret urbanístic i de l'habitatge a
França. Segons criteris precisos, imposa a diversos municipis, de disposar com a mínim d’un 20%
d'habitatges socials. Aquesta norma fa obligatòria la participació ciutadana i la concertació amb
els veïns i veïnes en la definició de plans i eines de gestió urbanística.

(5) Carrel, M; Houard, N (2012). La participation des habitants: trois pistes pour rénover la política de la ville. La note
d’analyse (nº278). Centre d’Analyse Stratégique del Govern de la República Francesa
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Llei Vaillant de 2002, relativa a la democràcia de proximitat. Entre d’altres, aquesta llei fa
obligatòria la creació de consells de barri en els municipis de més de 80.000 habitants.
Llei constitucional de 2003 relativa a l'organització descentralitzada de la República. Entre
d’altres, inclou el dret de petició per a que els electors de cada col·lectivitat territorial puguin utilitzar
una assemblea territorial.
Carta del Medi Ambient de 2005, que preveu que «Tota persona té el dret, en les condicions i els
límits definits per la llei, d'accedir a les informacions relatives al medi ambient de les que disposen
les autoritats públiques i de participar en l'elaboració de les decisions públiques que tenen una
incidència sobre el medi ambient».
Llei de programació per la vila i la cohesió social de 2014, que és a l'origen dels nous “Contrats
de Ville”, exigeix que hi hagi una co-construcció de la politique de la ville amb la ciutadania.
Llei ALUR (per l'Accés a l'Habitatge i un Urbanisme Renovat) de 2014. Tracta, entre altres, de
l'habitatge participatiu.
La participació ciutadana es troba especialment reconeguda des del punt de vista legal en els àmbits de
les polítiques de renovació urbana, habitatge i medi ambient, que es concreta principalment a través de
tres mecanismes: la concertació, la informació pública sobre els projectes i els processos específics de
participació ciutadana.
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`
4. La participació ciutadana en l’ambit
local:
balanç de les qüestions treballades

En el marc de la reflexió promoguda en les sessions de treball i les visites d’estudi realitzades al llarg del
projecte han emergit diverses visions, necessitats i propostes de treball en relació al funcionament i el rol
dels mecanismes de participació ciutadana a nivell local, i l’articulació amb la resta de mecanismes de
governança de municipis petits i mitjans en un territori transfronterer.
L’objectiu d’aquest apartat és oferir una visió general de les qüestions treballades que han estat
identificades pels vint-i-cinc representants tècnics i polítics dels ajuntaments participants en l’intercanvi
d’experiències.
Els àmbits de reflexió proposats a partir dels quals s’ha treballat i aprofundit han girat entorn dels
aspectes següents:
1. Concepció de la participació ciutadana i percepció del seu funcionament a nivell municipal
2. Dificultats identificades a nivell local per desenvolupar polítiques de participació ciutadana
3. Interessos de coneixement en relació a les estratègies i eines de participació ciutadana
4. Les oportunitats de promoure la participació ciutadana a escala local
4.1 Concepció de la participació ciutadana i percepció del seu funcionament a nivell municipal
Els participants en les sessions de treball del projecte han compartit una visió de la participació ciutadana
que s’inscriu principalment en el marc d’una forma de govern relacional, basat principalment en la
representació política que incorpora la participació ciutadana com a estratègia de governança local(6).
Tot i que no és estrictament una definició de la participació, entre les visions compartides del que es
considera que és la participació ciutadana, algunes fan referència a la importància del teixit associatiu
local com a espai generador de cohesió social i com a agent destacat dels espais de participació, que cal
enfortir i dinamitzar per millorar la convivència al municipi.
La majoria de definicions plantejades pels representants tècnics i polítics dels ajuntaments s’inscriuen en
el paradigma de la governança participativa que, com descriu Parés et al (2015), es basa en l’articulació
de xarxes d’actors de naturalesa diversa en què els poders públics deixen de ser els decisors únics i
executors privilegiats. Aquest model de govern local es caracteritza pel desplegament de processos de
participació per invitació (de la institució cap a la ciutadania), per una funció eminentment consultiva dels
mecanismes participatius, per donar veu a la ciutadania en els processos de presa de decisions, per una
sistematització metodològica de la participació ciutadana i per una incipient cultura participativa de la
ciutadania que és cridada a participar.
Com constaten diferents autors(7) en els darrers 15 anys s’ha produït un creixement de les experiències
participatives tant a França com a Catalunya. La conceptualització de la participació ciutadana per part
de les institucions locals d’ambdós costats de la frontera encara, però, es troba lluny de les noves
pràctiques d’innovació social en aquest àmbit.

(6) Es pren com a referència la tipologia de formes d’intervenció i relació amb la ciutadania de l’administració local que
presenta Parés et al (2015), que parteix de l’encreuament de 2 eixos analítics, un primer definit pel nivell
d’intervencionisme de l’administració (fort/feble), i un segon eix que defineix el nivell de participació de la ciutadania i la
societat civil en els afers municipals, i que es concreta en quatre models de govern: 1) Govern tradicional, basat en la
representació; 2) Govern relacional, que incorpora la participació; 3) Govern que cedeix espai al Mercat; 4) Govern
innovador, que cedeix espai a la societat civil.
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Aquestes noves formes de participació ciutadana aposten per un model de democràcia més directa,
caracteritzada per una participació basada en la mobilització de la ciutadania, en la participació-acció i la
iniciativa ciutadana, desenvolupada en un pla relacional més horitzontal entre ciutadania i administració
pública. Pràctiques com els mecanismes de democràcia directa, la coproducció de polítiques públiques
o l’escolta activa de les xarxes socials, s’inscriurien en aquest nou paradigma participatiu, que també té
en compte pràctiques clàssiques com els òrgans estables de participació i els processos de participació
ad hoc.
4.2 Dificultats que s’identifiquen a nivell local per desenvolupar polítiques de participació
ciutadana
Els obstacles que els ajuntaments participants identifiquen a l’hora d’impulsar processos de participació
ciutadana als seus municipis es poden ordenar en quatre grans àmbits. Un primer, té a veure amb els
valors socials predominants que incideixen sobre l’acció individual de la ciutadania i condicionen la
cultura política. En segon lloc, les dificultats de caràcter Institucional i organitzatiu derivades del propi
funcionament dels ens locals. En tercer lloc, les dificultats sorgides en el marc de la relació entre
ciutadania i institució o del propi funcionament dels processos de participació. En quart lloc, dificultats de
caràcter estructural que el propi sistema polític i econòmic genera, impactant de forma negativa en els
processos de participació política i ciutadana.
Les principals dificultats identificades pels participants en relació al desplegament de mecanismes de
participació ciutadana en l’àmbit local es detallen a continuació:
Valors socials
Cultura política i participativa de la ciutadania de baixa qualitat, que es caracteritza per la poca
preocupació per l’interès comú i la delegació de responsabilitats en els càrrecs electes.
El dret a la participació ciutadana és poc present en la cultura política democràtica dels municipis a
banda i banda de la frontera. En aquest sentit, el conflicte polític és percebut socialment com a
negatiu i no com a una oportunitat de canvi i millora. En entorns rurals la proximitat entre ciutadania i
Institució pot esdevenir un fre a la participació per la por a generar un clima de conflictivitat en un
entorn proper. Es constata una escassa cultura del debat públic.
L’extensió de la cultura política de la queixa que situa la persona com a usuari/client de serveis
prestats per l’administració pública i no com a ciutadà amb drets.
Creixement de l’individualisme i per contra debilitament de la cohesió comunitària.
Institucionals i organitzatives
La cultura de la transparència i la rendició de comptes es troba en un moment molt inicial en les
administracions locals.

(7) Brugué, Q; Biosca, S; Vílchez, D (2013) «Democracia, participación y pequeños municipios». A: Canal, R. Ciudades y
pueblos que pueden durar. Barcelona: Icària Editorial
M, Carrel (2013). «La gouvernance est-elle démocratique. Les enjeux de la participation citoyenne». Informations
sociales 2013/5 (nº179), p-144-151
Conseil National des Villes (2012). La Democratie locale et la participation des Habitants. Avuis du CNV
Op. cit.v. cita 6
Parés, M; Castellà, C; Garcia , M (2015). Repensant la participació ciutadana al món local. Barcelona: Diputació de
Barcelona
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La pròpia organització administrativa dels ajuntaments està altament sectorialitzada i
compartimentada, fet que dificulta el treball transversal i una cultura de treball més orientada al
treball en xarxa.
Manca de recursos humans i de recursos financers per impulsar i executar processos participatius.
Es constata una presència pràcticament inexistent de perfils tècnics especialitzats en aquest àmbit
en les pròpies estructures municipals i una tendència a l’externalització d’aquests processos de
treball.
Les estructures administratives estan poc capacitades en l’ús de mecanismes de participació
ciutadana. La manca de formació en aquest àmbit genera alhora resistències per part dels
responsables polítics i professionals.
Relació ciutadania - Institució
El model de participació ciutadana promogut per les administracions és excessivament rígid i
formal. Aquest fet pot bloquejar i restar credibilitat als processos de participació.
Predomini del coneixement tècnic i acadèmic en la definició de polítiques públiques. Aquest fet té
com a conseqüència una baixa consolidació institucional dels processos de participació
ciutadana.
Els processos de participació impulsats fins al moment tenen un caràcter eminentment informatiu i
consultiu i, per tant, amb un impacte difícil de percebre sobre les polítiques públiques generades a
posteriori. Aquest fet genera una cansament i una desafecció en relació als propis processos i
mètodes de participació emprats, en un context de crisi de legitimitat i confiança envers les
institucions democràtiques.
En entorns urbans de dimensió petita i en el context rural la proximitat entre càrrecs electes i la
ciutadania pot afavorir relacions excessivament informals i individualitzades que dificulten el bon
funcionament dels processos de participació ciutadana.
Estructurals
Sistema polític basat principalment en la representació política i la delegació de responsabilitats en
els càrrecs electes. Falsa confrontació entre mecanismes de democràcia representativa i de
participació ciutadana.
Poc suport institucional a les iniciatives ciutadanes.
Debilitat dels teixits associatius locals, caracteritzats pel poc dinamisme de les entitats i per una
manca de consciència col·lectiva sobre el conjunt del municipi.
La crisi econòmica dificulta la presa de consciència col·lectiva i la pròpia participació en processos
participatius, que en alguns casos són altament demandants de temps.
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Figura 2: Principals obstacles identificats per impulsar polítiques de participació ciutadana

Valors socials
- Cultura política ciutadana de baixa qualitat
- Dret a la participació ciutadana poc present
a la cultura política democràtica
- Cultura política de la queixa
- Individualisme i debilitament de la cohesió
comunitària

Relació ciutadania - institució
- Processos i espais de participació
excessivament formals i rígids.
- Predomini del coneixement tècnic/acadèmic
- Processos eminentment de caràcter consultiu
- Relacions excessivament informals en
entorns més petits

Institucionals i organitzatives
- Polítiques de transparència incipients
- Administració pública sectorialitzada
- Perfils tècnics poc especialitzats
- Recursos econòmics insuficients
- Professionals poc formats en aquest àmbit

Estructurals
- Sistema polític representatiu basat en la
delegació de responsabilitats
- Manca de suport a les iniciatives ciutadanes
- Debilitat del teixit associatiu local
- Crisi econòmica

4.3 Interessos de coneixement en relació a les estratègies i eines de participació ciutadana.
En el marc del procés de treball compartit entre els responsables polítics i tècnics es van identificar
projectes específics sobre els quals es va manifestar un interès a conèixer amb més profunditat.
1. Funcionament dels Consells sectorials de participació.
2. Processos de participació que incorporen elements d’innovació, com és el cas del procés
participatiu del Mas Palanca d’Arles-sur-Tech.
3. El Pressupost participatiu
4. Les estratègies per millorar la comunicació i la relació entre la ciutadania i l’administració local a
través de les TIC.
Aquests interessos es van treballar en les visites d’estudi tal i en el marc del procés de treball dut a terme
s’han identificat i recollit diferents experiències de treball desenvolupades pels ajuntaments en l’àmbit de
la participació ciutadana que s’adjunten en annex.
4.4 Les oportunitats de promoure la participació ciutadana a escala local
La darrera de les qüestions treballades en el marc del microprojecte està relacionada amb els avantatges
i oportunitats que ofereix la participació ciutadana als diferents actors implicats en processos d’aquest
tipologia i al propi procés de definició de polítiques públiques. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte,
com apunta Brugué (2014), com des de l’àmbit de la gestió pública es proposa un paradigma que
promogui la substitució de visions més tecnocràtiques i gerencials per aproximacions que posin l’accent
en el pluralisme i la col·laboració entre els agents(8).

(8) Brugué, Quim (2014) «Políticas públicas: entre la deliberación y el ejercicio de autoridad». Cuadernos de Gobierano y
Administración Pública Vol.1 , Num 1 pg 37-55
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Des del punt de vista dels agents participants en el microprojecte s'evidencia com els processos de
participació generen espais d’oportunitat per als diferents agents locals.
Des del punt de vista polític es destaca, en primer lloc, l’oportunitat que generen el processos de
participació per reduir la distància entre càrrecs electes i ciutadania, afavorint les tasques de suport
d’aquesta última a les funcions representatives i a la presa de decisions dels primers.
En segon lloc, també es destaca l'oportunitat d’implicar la ciutadania en la millora del municipi i reforçar el
sentiment de pertinença i cohesió social a la comunitat.
Un tercer aspecte que es percep com a positiu és el fet que aquest tipus de mecanismes participatius
poden servir per apropar la ciutadania a la gestió municipal i al funcionament dels projectes impulsats per
l'ajuntament. D’aquesta manera es genera un aprenentatge compartit sobre la complexitat dels projectes
municipals.
Finalment, també es destaca l’oportunitat d’aquests processos per reconstruir la confiança entre
ciutadania i Institució, entre responsables polítics i veïns/es. Aquesta oportunitat també és destacada des
del punt de vista de la ciutadania.
Pel que fa a les oportunitats que la participació ciutadana pot generar des del punt de vista tècnic, en
primer lloc, es destaca el potencial d’aquest tipus de mecanismes per ampliar el consens entorn els
projectes impulsats per les administracions locals i, per tant, se subratlla l’element facilitador d’aquests
processos per al treball tècnic.
En segon lloc es destaca l’oportunitat de treballar d'una manera més interrelacionada amb la ciutadania,
un element de caràcter innovador.
El tercer aspecte identificat com a beneficiós és el fet que els processos de participació ciutadana
permeten millorar la fluïdesa de la comunicació i informació entre ciutadania i ajuntament, el que pot
revertir en una millora en la prestació de determinats serveis i en la optimització dels resultats de
programes, projectes i serveis.
Des de la mirada tècnica també és posa en valor les oportunitats que les estratègies de participació
generen per reforçar el coneixement sobre la realitat social del municipi. Els mecanismes de participació
ciutadana faciliten un coneixement més ampli sobre la realitat social en incorporar el “coneixement
ciutadà” als projectes, visibilitzant altres tipus de coneixement, que sovint som ignorats per les
estructures tècniques i polítiques.
Finalment, els processos participatius són una oportunitat per introduir millores en els processos de
definició de les polítiques públiques locals i alhora són una via per generar aprenentatges en els equips de
treball de les administracions.
En relació a les oportunitats generades per a la ciutadania i l’associacionisme els participants
destaquen com aquest tipus de mecanismes de participació ciutadana poden apropar les associacions i
la ciutadania als afers públics afavorint que tinguin una mirada més global sobre les necessitats locals.
En segon lloc també es destaca com aquest tipus de projectes poden generar en la ciutadania un major
coneixement sobre el funcionament burocràtic i institucional dels ens locals. En aquest sentit, la
participació ciutadana genera una oportunitat de reforçar l’empoderament de la ciutadania i el
coneixement de les polítiques locals a partir de la pròpia pràctica participativa.
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Un tercer aspecte és la capacitat que tenen els processos participatius de fer reflexionar als participants
sobre aspectes relacionats amb l’interès col·lectiu, generant informació i deliberació compartida. En
aquest sentit, s’apunta que aquest tipus de metodologies poden reforçar entre la ciutadania el sentiment
de pertinença a la comunitat i en definitiva reforçar la cohesió social.
Finalment, un darrer aspecte que és destacat com a oportunitat és la capacitat que els processos de
participació poden tenir per generar un major compromís i confiança entre els agents locals.

Figura 3: Oportunitats de promoure la participació ciutadana des del punt de vista dels actors

Polític

Ciutadania - Associacions

- Redueix la distància entre electes
i ciutadania
- Implica la ciutadania en els afers
públics
- Enforteix el sentiment de pertinença
- Apropa la ciutadania a la gestió municipal
- Reconstrueix la confiança entre
ciutadania i institució

- Apropa les associacions als afers
col·lectius
- Genera coneixement sobre el
funcionament i la gestió municipal
- Genera reflexió sobre l’interès col·lectiu

COMPROMÍS I CONFIANÇA

Tècnic
- Amplia els consensos entorn els projectes
municipals
- Millora la intervenció amb la ciutadania
- Fluïdesa en la relació ciutadania-ajuntament
- Amplia el coneixement sobre la realitat
social dels municipis
- Introdueix millores en el procés de
definició de les polítiques públiques
- Genera aprenentatges compartits
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`
5. Valoració de l’experiencia
i propostes per avançar
en la cooperació transfronterera

Aquest microprojecte transfronterer ha posat de manifest l'interès dels municipis participants per
cooperar i generar un espai de treball en l'àmbit de la participació ciutadana i la promoció de la
governança democràtica a l'Espai Català Transfronterer.
El debat generat, la riquesa de continguts i les propostes que han emergit en aquest procés de treball
transfronterer han evidenciat l'alt potencial d’intercanvi de coneixement i construcció de propostes que
ofereix aquest espai per als governs locals.
En el cas d'aquest microprojecte s'ha gestat una experiència positiva de treball que apunta envers la
continuïtat d'una xarxa de cooperació i treball innovadora orientada a reforçar processos de participació
ciutadana, que ajudin a fer avançar la democràcia local a l'Espai Català Transfronterer, en un context
social creixent de crisi de legitimitat i confiança envers les institucions democràtiques a Europa.
En el decurs d'aquesta experiència de cooperació s'han compartit les problemàtiques i dificultats per
promoure processos de participació ciutadana en municipis petits i s'ha fet un tast de propostes i
innovacions que es poden promoure en l'àmbit local.
El microprojecte ha constatat com els municipis de banda i banda de la frontera que posen en marxa i
gestionen processos de participació ciutadana, comparteixen realitats força semblants quan es tracta de
generar interès i implicació de la ciutadania en els afers locals, tot i la diversitat dels sistemes
administratius i legals.
En les trobades s’ha posat de manifest l'interès i voluntat per gestionar processos de decisió públics a
escala local des d'una perspectiva que promogui l'empoderament de la ciutadania i la transparència,
implicant veïns i veïnes en decisions del seu municipi que afecten la seva vida quotidiana.
En aquesta direcció, el microprojecte ha permès millorar el coneixement mutu entre municipis veïns,
generar un espai d'observació i contrast sobre processos de participació ciutadana i contribuir a fer
créixer les capacitats de l'Espai Català Transfronterer per cooperar.
Els municipis participants en el microprojecte plantegen una sèrie de propostes per avançar en aquesta
direcció i per facilitar un escenari obert a l'experimentació i el canvi, que permeti donar continuïtat a la
cooperació transfronterera posada en marxa en l’àmbit de la participació ciutadana. Aquestes línies de
treball futures han de permetre reforçar els vincles i la confiança mútua entre electes, tècnics i ciutadania
d'ambdós costats de la frontera.
La reflexió compartida entre els electes i tècnics dels municipis que han participat en aquest
microprojecte ha posat de manifest el valor afegit de la cooperació transfronterera i ha subratllat la
necessitat, a curt termini, de mantenir aquesta cooperació per:
1. Trencar la frontera mental entre municipis veïns que comparteixen un territori transfronterer amb
dinàmiques de canvis socials i econòmiques similars, que fan front a problemàtiques
semblants en un context de crisi de confiança envers les institucions democràtiques que
presenten reptes al desenvolupament de processos de participació ciutadana.
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2. Reforçar aquesta cooperació transfronterera amb la participació de més ens locals i d’equips
de docents i de recerca especialitzats en participació ciutadana de les Universitats de l'Espai
Català Transfronterer, per generar processos de formació, experimentació, innovació i qualitat
en l'àmbit de la participació ciutadana.
3. Crear una xarxa de treball i cooperació a l'Espai Català Transfronterer que faciliti informació
sobre bones pràctiques en processos de participació ciutadana, posi en relació electes i
tècnics locals, experts i empreses especialitzades en processos de participació ciutadana
local, faciliti als ens locals informació i coneixement així com suport tècnic i expert en el
desenvolupament de noves iniciatives de participació ciutadana.
A mig i llarg termini, els participants en el microprojecte han proposat la creació d'una xarxa estable de
cooperació transfronterera orientada a promoure i reforçar processos de participació ciutadana a escala
local que hauria de permetre:
1. Fer créixer el nombre d'experiències de participació ciutadana, generar major coneixement i
millorar les pràctiques municipals a l'Espai Català Transfronterer.
2. Facilitar la mobilitat d'estudiants, professionals i empreses en aquest camp de coneixement i
pràctica especialitzada.
3. Cercar sinergies entre municipis per especialitzar tècnics municipals i comarcals en processos
de participació ciutadana, que puguin facilitar als municipis petits sense estructura tècnica, el
suport tècnic pel desenvolupament de processos de participació ciutadana.
Les propostes generades en el marc d'aquest microprojecte van en la línia d'empènyer estratègicament
envers la construcció a Europa de territoris transfronterers innovadors, actius i intel·ligents, oberts a
intercanvis de tot nivell i a l'experimentació. Aquestes propostes poden contribuir, sens dubte, a reforçar el
rol dels governs locals en la construcció de la ciutadania transfronterera europea.
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Annex: Experiencies
de participació ciutadana
`
a l’Espai Catala` Transfronterer
Aquest annex recull informació específica de les experiències de participació de cadascun dels municipis
participants en el projecte. Les fitxes han estat elaborades pels membres del grup de treball transfronterer
del microprojecte.
Consell Municipal dels Infants (Argelès-sur-Mer)
1. Origen i objectius

Iniciar els infants en l’aprenentatge de la ciutadania i implicar-los en la reflexió i
proposta sobre projectes desenvolupats al municipi, especialment aquells adreçats a
millorar la qualitat de vida de la població més jove.
Aquest Consell té actualment 15 anys d’història. Fou impulsat pels centres escolars
amb l’objectiu inicial d’abordar la situació de violència que es detectava a les
escoles.

2. Impulsor del procés de
participació

Ajuntament d'Argelès-sur-Mer

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Electe responsable de ciutadania

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Diverses, en funció dels projectes treballats

5. Fases i mètodes utilitzats

- Els 32 nens i nenes que han estat elegits disposen d'un pressupost de 15.000 
anuals per posar en marxa un projecte concret.
- Els infants són escollits per un període de 2 anys.
- Format per alumnes escolars de 12 a 15 anys.
- Les principals necessitats detectades pels infants participants es centren
principalment en els àmbits següents: 1) Medi ambient; 2) Solidaritat; 3) Neteja;
4) Camins per bicicletes; 5) Equipaments esportius.

Tècnic de Polítiques de la Vila

6. Estratègia de comunicació de
l’experiència
7. Participants (perfil)

Alumnes de les dues escoles de primària del municipi (CM1 i Cm2).
32 infants consellers/es del Consell d’Infants

8. Resultats

La valoració feta pels seus responsables és positiva. L'experiència es torna a realitzar
cada any.

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació
10. Pressupost de l’experiència

Delegats de Barri (Argelès-sur-Mer)
1. Origen i objectius

Aquesta figura esdevé el lligam entre el Govern municipal i la ciutadania. Té com a
principal objectiu facilitar informació a l’Ajuntament sobre les situacions
problemàtiques i conflictives que esdevenen al barri i traslladar a la ciutadania
qüestions d’interès per al veïnat.
L’origen d’aquesta iniciativa s’explica per l’interès de l’Ajuntament d’atendre
ràpidament a les demandes efectuades per la ciutadania i tenir interlocutors sobre el
terreny.

2. Impulsor del procés de
participació

Ajuntament d'Argelès-sur-Mer.

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Consellers municipals responsables dels delegats de barri

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Diverses en funció dels projectes.
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5. Fases i mètodes utilitzats
6. Estratègia de comunicació de
l’experiència
7. Participants (perfil)

Tots els ciutadans

8. Resultats

Positius

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació

Actualment hi ha 60 delegats de barri.

10. Pressupost de l’experiència

Procés participatiu per a la Renovació de Plaça del Convent (Arles-sur-Tech)
1. Origen i objectius

En el marc del procés de renovació d’aquest espai públic del municipi, l’Ajuntament
va impulsar aquest procés de participació per tal de concertar amb la ciutadania les
característiques que havia de tenir el nou espai. Es pretenia buscar una major
identificació dels veïns i veïnes amb el nou espai públic.

2. Impulsor del procés de
participació

Arquitecte i Servei d’urbanisme municipal.

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Servei d’urbanisme

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Electes municipals, Servei d’urbanisme i Servei de Comunicació

5. Fases i mètodes utilitzats

1. Informació sobre el projecte de renovació i sobre el procés de participació a través
d’una bustiada informativa a tots els habitatges.
2. Reunió de presentació pública del projecte a l'Ajuntament.
3. Seguiment del projecte amb reunions sobre el terreny.

6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

Generar consens ciutadà entorn el projecte de renovació de la Place du Convent.

7. Participants (perfil)

Tots els habitants

8. Resultats

Positiu

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació

No

10. Pressupost de l’experiència

Procés participatiu per a la creació d’un espai d’oci al Mas Palanca (Arles-sur-Tech)
1. Origen i objectius

L’Ajuntament que tenia previst crear un espai de lleure a la zona del Mas Palanca, va
rebre per part de l’Associació Pays Pyrénées Méditerranée la proposta de
dinamització d’un procés de participació per a definir el futur espai d’oci amb la
col·laboració d’estudiants del Master Urbanisme et Aménagement de l'UPVD

2. Impulsor del procés de participació

Els estudiants de l'UPVD i l’Associació Pays Pyrénées Méditerranée

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

La Directora de Serveis de l’Auntament d’Arles-sur-Tech

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Servei Urbanisme de l'Ajuntament

5. Fases i mètodes utilitzats

1. Elaboració d’un diagnòstic i identificació d’experiències de participació a arreu de
França sobre definició d’usos d’espais urbans (benchmarking)
2. Realització d’una enquesta «institucional» sobre el desenvolupament
d’estratègies de participació als municipis de l’Associació Pays Pyrénées
Méditerranée
3. Definició d’una «maleta» de recursos/eines de dinamització en base als diferents
nivells de participació de l’escala d’Arnstein
4. Aplicació d’una de les eines de dinamització en el procés de participació per
definir l’espai d’oci del Mas Palanca
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6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

L’Associació Pays Pyrénées Méditerranée va informar tots els municipis membres
d'aquesta experimentació

7. Participants (perfil)

Ajuntaments, els càrrecs electes i la ciutadania

8. Resultats

Una participació important de la ciutadania, retorns positius i una orientació i ajuda a
la decisió.
Els estudiants han creat una «maleta» de recursos que es troba a disposició per a la
utilització a títol experimental en d'altres municipis:
https://www.payspyreneesmediterranee.org/etudes/les-productions-de-l-atelierdeveloppement-local-et-urbanisme-rural/etude-2018-la-participation-de-la-societecivile-aux-projets-d-amenagement.html

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació
10. Pressupost de l’experiència

Consell Municipal de Joves (Elne)
1. Origen i objectius

Transmetre als joves l’aprenentatge sobre com es gestiona un municipi.

2. Impulsor del procés de
participació

Electe d’afers escolars i el professorat de les Escoles del municipis

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Electe d’afers escolars

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Tècnic de les associacions

5. Fases i mètodes utilitzats

Els infants són escollits per un període de 2 anys.

Tècnic de les associacions

Format per alumnes escolars de 9 a 10 anys.
Els nens i les nenes aprenen el paper que ha de representar l'alcalde, els tinents
d’alcaldes i els consellers. S’organitzen en 3 comissions de treball
- Medi ambient, habitat, social
- Esports i lleure
- Seguretat i neteja
En cadascun d’aquests àmbits es defineixen projectes a partir de les propostes
elaborades pels participants
6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

Reunió de l’Electe d’afers escolars, el tècnic municipal responsable i el Director de
cadascuna de les escoles per informar als infants

7. Participants (perfil)

Els infants dels cursos de CE2, CM1, CM2.
S’escullen 13 representants a partir d’un procés electoral que reprodueix el
procediment electoral de les eleccions municipals.

8. Resultats

Entre els infants membres del Consell s’escull un alcalde/ssa, 2 tinents d’alcaldia i 8
consellers municipals.
Es celebren dues reunions del Consell cada any a la sala del Consell de l'Ajuntament
d'Elne i una reunió cada mes.

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació

En 2 anys, han aconseguit realitzar 9 projectes.

10. Pressupost de l’experiència

El pressupost és de 3.000  per dos anys de mandat.

Consell de Savis (Elne)
1. Origen i objectius

Aquest consell de participació, que emana de la voluntat municipal, té com a
principal objectiu mobilitzar la ciutadania a títol individual o organitzada en relació a
qüestions relacionades amb l'interès general. Entre els seus objectius destaquen
vetllar pel bon estat del municipi, remodelar, arreglar i habilitar la vila.

2. Impulsor del procés de participació

Els càrrecs electes del municipi
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3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Un responsable que és designat per part dels membres del Consell.

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Diverses en funció dels projectes.

5. Fases i mètodes utilitzats

Reunió mensual en un espai municipal cedit per l’Ajuntament.

Electe municipal d’afers escolars

Algunes de les qüestions tractades en el marc d’aquest Consell han estat la millora
de la seguretat ciutadana, la neteja dels espais públics, les escoles, les associacions,
les festivitats locals, així com la identificació de petites reformes que s’haurien de
realitzar al municipi.
6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

L’electe d’afers escolars, que assisteix a les reunions en representació de
l’Ajuntament, té la funció de transmetre les observacions i les demandes generades
en el marc d’aquest espai.

7. Participants (perfil)

Inicialment es va contactar per correu amb totes les persones grans del nostre
municipi. Les persones que van mostrar el seu interès van entrar a formar part del
Consell, però se'n poden afegir o poden deixar el Consell, segons la seva voluntat.

8. Resultats

Aquest Consell va entrar en funcionament l’any 2015.
Els participants d’aquest espai en fan una valoració positiva i destaquen com a
resultat una major preocupació per la vida del municipi.

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació

Cada electe respon a les preguntes i fan executar les demandes si això és possible.
S’informa a la població a través del butlletí municipal.

10. Pressupost de l’experiència

El pressupost d'aquesta experiència està inclòs en el pressupost del municipi.

Pressupost Participatiu (Castelló d’Empúries)
1. Origen i objectius

Objectius:
a) Implicar la població en la decisió sobre el destí d’una part dels recursos públics
mitjançant un sistema reglat de participació (125.000  del capítol pressupostari
d'inversions).
b) Fomentar la participació mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la
ciutadania.
c) Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per
prioritzar-les.
d) Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.

2. Impulsor del procés de
participació

Ajuntament de Castelló d’Empúries amb el suport financer de la Diputació de Girona

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Isaac Buxeda – Aux. tècnic participació.

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Participació, Comunicació, Intervenció, Alcaldia, Urbanisme, Secretaria, OMAC, entre
d’altres.

5. Fases i mètodes utilitzats

Fase 0. Definició del procés de Pressupostos Participatius

Conjuntament amb empresa externa.

Fase 1. Campanya informativa i presentació de propostes. Presentació pública del
procés i campanya informativa per difondre els seus objectius i els canals de
participació.
Fase 2. Validació de les propostes. En aquesta fase, en primer lloc, la Comissió
tècnica recull, filtra, valida i organitza per temàtiques les propostes individuals
presentades per la ciutadania a partir dels següents criteris: Ser un projecte de vila;
Ser de competència municipal; No contradir els plans aprovats.; Ser realitzables
tècnicament; Ser viables econòmicament; Respectar el marc jurídic i legal existent;
Ser considerada una inversió; No representar un cost addicional en futurs
pressupostos ni crear dependència; No poden contemplar subvencions a entitats ni
el finançament de projectes ja existents.
En segon lloc, la Comissió tècnica estudia la viabilitat legal, econòmica i urbanística
de cadascuna de les propostes presentades. L’informe també inclou un cost
aproximat del projecte.
Finalment, es publica la relació definitiva de les propostes finalistes que accedeixen a
la fase de priorització que es durà a terme en la sessió del Fòrum ciutadà.
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Fase 3. Debat i priorització de les propostes. Per mitjà del Fòrum ciutadà es debaten i
prioritzen les propostes que la Comissió tècnica hagi dictat com a vàlides. Els
assistents hauran de seleccionar un nombre determinat de projectes que es
sotmetran finalment a votació popular.
Fase 4. Votació de les propostes. Període de votació de les propostes per part de la
ciutadania de forma telemàtica, presencial i a través de la web www.tutriescastello.cat
Un cop s’ha produït l’escrutini, la Comissió tècnica selecciona les propostes
guanyadores en funció dels resultats obtinguts i fins a esgotar el pressupost
disponible.

6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

Web informativa i de votació www.tutriescastello.cat
Apartat a la web corporativa www.castello.cat
Fulletons informatius i de propostes (9.000)
Anuncis a Premsa i TV
Muppis, Lones, cartells i pantalla electrònica
Mailing a Entitats, associacions i comerços.
Fulletons informatius fase de votació (15.000)
Anuncis a Facebook Ads
Posts a Facebook i Twitter

7. Participants (perfil)

La ciutadania en general. Fase de propostes, tota la ciutadania.
Fase de votació: empadronats majors 16 anys amb DNI - NIE

8. Resultats

A partir de la setmana del 9 d’abril de 2018 s’han fet públics els resultats del procés
de treball.

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació

En període d’avaluació

10. Pressupost de l’experiència

10.000 

Consell dels Infants i Adolescents (Castelló d’Empúries)
1. Origen i objectius

El Consell dels Infants i Adolescents de Castelló d’Empúries és un òrgan de
participació, consulta i assessorament de l’Ajuntament. Un dels seus objectius
principals és donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en
qüestions estrictament d’infància sinó en tots els aspectes relacionats amb el poble.
Aquest espai té entre les seves funcions:
- Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la vida
del poble.
- Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu.
- Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que els
interessen alhora que aprenen els valors democràtics.
- Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat.

2. Impulsor del procés de
participació

Ajuntament de Castelló d’Empúries – Dep. Ensenyament. Pla Educatiu d’Entorn.

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Eva Font – tècnica d’educació
Empresa externa - dinamitzadora

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Departament d’Ensenyament, com a impulsor.
Implicació de les diverses àrees en funció dels temes que es tracten.

5. Fases i mètodes utilitzats

El Consell dels Infants i Adolescents de Castelló d’Empúries està format per dos
representants de totes les classes de 5é i 1r d’ESO de les escoles i els instituts de
Castelló d’Empúries.
Les decisions es prenen per consens. És a dir, les propostes del Consell han de ser
compartides per tots els nens i nenes de 5é i 1r d’ESO del poble.
Els mandants tenen una durada de dos anys com a màxim.
El ple del Consell dels Infants i Adolescents es convoca de forma ordinària un cop a
l’any, durant el segon trimestre, i també es pot convocar de forma extraordinària a
petició de l’alcalde o d’1/3 dels representants.
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A més de reunir-se i parlar de temes del poble, el Consell dels Infants i Adolescents
també escull dos representants pel Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència
de Catalunya, que també es reuneix anualment per coordinar tots els Consells
d’infants que hi ha a Catalunya.
6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

Blog de seguiment del projecte: https://conselldinfantsblog.wordpress.com/
Difusió als mitjans de comunicació, a la web municipal i a la web del Pla Educatiu
d’Entorn: www.castello.cat; www.pee.castello.cat

7. Participants (perfil)

Alumnat de 5è i 1r d’ESO de tots els centres del municipi. La previsió és que el proper
curs també hi participi l’alumnat de 6è i 2n d’ESO.

8. Resultats

En procés d’avaluació.

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació

El projecte finalitza el mes de juny, un cop acabat es farà una avaluació del procés.

10. Pressupost de l’experiència

5.000 

Pressupost participatiu (L’Escala)
1. Origen i objectius

Posar en mans de la ciutadania la proposta i elecció d'inversions per valor de 400.000
 del pressupost municipal 2017.

2. Impulsor del procés de
participació

Ajuntament de l'Escala

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Neòpolis (empresa externa)

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Urbanisme
Serveis
Alcaldia
Síndic de Greuges Municipal
Comunicació
Informàtica

5. Fases i mètodes utilitzats

- Fase de preparació i difusió. Es va crear un grup motor en què hi havia representades
les àrees implicades i un tècnic de l'empresa Neòpolis, coordinadora del procés.
- Fase de recollida de propostes. Durant un mes, els ciutadans podien presentar les
seves propostes d'inversió, via web o de forma presencial en urnes repartides en
diferents punts estratègics. Els condicionants eren que es tractés d'una inversió i que no
superés els 100.000 en una sola proposta. Es van recollir 180 propostes (112 via web i
68 a través de les urnes).
- Fase de validació. Una comissió tècnica va ser l'encarregada de validar que les
propostes complissin les bases del procés. Se'n van descartat un 40%, fonamentalment
pel fet de no correspondre al capítol d'inversions, no ser compatibles amb la normativa
vigent o no ser de competència municipal o superar els 100.000 euros de cost.
- Fase de priorització. Es va fer un taller participatiu, dinamitzat per Neòpolis, en què
novament van ser els ciutadans participants els que van posar ordre de prioritat a les
propostes. Van sorgir 19 propostes que passaren a la fase de votació.
- Fase de votació. A través del microsite participacio.lescala.cat i presencialment es van
posar a votació aquestes 19 propostes. Van votar un total de 523 persones (un 6,65%
del cens de majors de 16 anys), cadascuna de les quals podia votar per un màxim de 6
propostes. Només 512 vots van ser a vàlids (5,53% del cens electoral). Van sorgir 9
projectes que cobrien els 400.000 euros previstos.
- Fase d'execució i avaluació. S'estan executant els darrers projectes.

6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

- Presentació pública del projecte en una sessió oberta als veïns
- Tríptic informatiu repartit porta a porta
- Creació d'un microsite amb informació sobre la iniciativa i capacitat de rebre
propostes, votar... segons el moment del procés
- Campanya de comunicació, utilitzant mitjans propis (radio i televisió locals, butlletí
municipal, web municipal i xarxes institucionals) i externs (notes de premsa durant tot
el procés per aconseguir difusió als mitjans de comunicació)
- Es va fer una campanya de pagament a Facebook amb què es va arribar a 14.259
impactes. La web participacio.lescala.cat, va rebre 1417 visites.
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7. Participants (perfil)

Majors de 16 anys.

8. Resultats

En resum, segons el detallat en els apartats anteriors. Es van presentar 180
propostes, en van passar 19 a votació escollides mitjançant taller públic participatiu i
van votar un total de 523 persones. Finalment s'han executat o s'estan executant un
total de 9 projectes per valor de 400.000 euros, el màxim pressupost destinat.

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació

La comissió de seguiment n'ha fet una valoració molt positiva, tant pel nombre de
propostes presentades en aquesta primera edició d, com pel nombre de votants, un
dels percentatges més alts de les experiències que hi ha hagut a nivell d'ajuntaments
de Catalunya.

10. Pressupost de l’experiència

Consulta sobre el projecte de reforma del Front marítim del nucli antic (L’Escala)
1. Origen i objectius

Conèixer l'opinió dels ciutadans sobre el projecte i també sobre la gestió de l'espai

2. Impulsor del procés de
participació

Ajuntament de l'Escala

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Consultoria externa (Neòpolis)

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Urbanisme
Comunicació
Alcaldia

5. Fases i mètodes utilitzats

1. Exposició del projecte
2. Publicació informativa repartida porta a porta sobre el projecte i la consulta
3. Enquesta telefònica a 383 persones, seguint un criteri de mostreig a partir de les
característiques sociodemogràfiques del padró municipal.
4. Avaluació i difusió de resultats

6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

-Presentació pública del projecte i la consulta
-Publicació informativa amb totes les dades bàsiques del projecte i la consulta
repartida a domicili
-Notes de premsa durant tot el procés
-Informació a la web municipal i a les xarxes socials municipals
-Informació al butlletí municipal

7. Participants (perfil)

Es van enquestar 383 persones.

8. Resultats

L'enquesta va servir per saber que un 79,2% dels escalencs aprovava el projecte
(puntuació de cinc o més, amb una mitjana de 6,2) i un 66,5% responia que li
agradava o agradava molt el projecte, mentre un 20% deia que no li agradava o no li
agradava gens i un 13,6% es mantenia en una posició intermitja. També es va
aprofitar l'enquesta per obtenir informació sobre l'opinió referent als usos de l'espai,
de manera que un 62,5% opinava que s'havia d'eliminar l'aparcament en superfície a
la zona i un 60% preferia donar prioritat als vianants i limitar la circulació, entre d'altres
aspectes.

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació

Sí. Explicat en els punts anteriors

10. Pressupost de l’experiència

Consell d’Infants (La Jonquera)
1. Origen i objectius

Arrel del Pla d’Infància i Adolescència de l’Alt Empordà, que es va dur a terme entre
els anys 2005 i 2006, el curs 2007/08 el Consell Comarcal va dissenyar un projecte
pilot amb l’objectiu de fomentar la participació dels més petits als municipis de l’Alt
Empordà. Concretament, es va dissenyar un Consell d’Infants com a òrgan
representatiu dels infants de 10 a 12 anys que es va implantar al municipi de la
Jonquera. Des d’aleshores ha tingut continuïtat .
Ells objectius del Consell d’Infants de La Jonquera són:
- Donar visibilitat als infants i a les seves preocupacions.
- Incorporar en el debat públic les experiències i realitats viscudes pels més petits.
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- Facilitar l’adquisició d’hàbits de ciutadania a partir de la participació en espais de
debat, discussió i consens, ja que es fomenta el desenvolupament d’habilitats com
l’empatia, la capacitat de diàleg i el respecte cap a les altres opinions. I és que la
participació no deixa de ser un procés educatiu i d’aprenentatge.
- Fomentar la relació entre els infants i els adults i altres membres de la comunitat.
2. Impulsor del procés de
participació

Regidoria d’Educació / Alcaldia

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Regidoria d’Educació

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Regidoria d’Educació

5. Fases i mètodes utilitzats

Reunions bimensuals

6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

Notes de premsa de les propostes per part del Consell d’Infants

7. Participants (perfil)

Alumnes de 5è i 6è de Primària de l’Escola Josep Peñuelas de La Jonquera i
Regidora Educació

8. Resultats

Positius

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació

No

10. Pressupost de l’experiència

Cap cost, però sí en l’execució de les propostes presentades.

Grup + 60 (La Jonquera)
1. Origen i objectius

Aquest projecte té el seu origen en el procés participatiu +60 Alt Empordà. Propostes
per a un envelliment actiu promogut pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà en
col·laboració amb 9 ajuntaments de la comarca amb l’objectiu d’iniciar un procés de
reflexió sobre les polítiques adreçades a les persones grans i d’acompanyament als
ens locals per a la definició de polítiques i actuacions locals d’envelliment actiu.
Arrel d’aquest procés participatiu celebrat el darrer trimestre de l’any 2016 a La
Jonquera s’ha constituït el Grup +60, format per persones grans del municipi, amb
l’objectiu de dinamitzar activitats adreçades a aquestes persones i acompanyar
l’ajuntament en la definició de les polítiques d’envelliment actiu a nivell local.

2. Impulsor del procés de participació

Regidoria de Benestar

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Regidoria de Benestar

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Regidoria de Benestar

5. Fases i mètodes utilitzats

Reunions mensuals, excepte en períodes de vacances escolars.
Activitats setmanals de dinamització a càrrec d’un tècnic en pràctiques (Garanita
Juvenil)

6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

Treball intern de coordinació.
Difusió de les activitats per xarxes socials i en cartells en paper.

7. Participants (perfil)

Entre 5 i 20 participants majors de 60 anys

8. Resultats

Molt positius.
Entre d’altres resultats cal destacar la revitalització de l’espai cedit al Casal d’avis del
municipi. S’ha passat d’un nul·la utilització de l’espai del Casal d’avis, a una
redefinició dels usos d’aquest espai que ha permès obrir-lo tres dies a la setmana de
forma estable.

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació

No, es fa avaluació qualitativa en cada reunió mensual.

10. Pressupost de l’experiència

400 l’any.

29

Pressupost participatiu (Roses)
1. Origen i objectius

L’Ajuntament de Roses dóna l'oportunitat als rosincs i rosinques majors de 16 anys
empadronats al municipi de decidir com invertir una part del pressupost municipal
(300.000)
Objectius:
1. Diagnosticar l'estat d'opinió dels veïns del municipi i captar demandes ciutadanes,
ja siguin de caràcter genèric o facin referència a alguna problemàtica o temàtica
concreta. Un bon coneixement de les percepcions ciutadanes és el primer pas cap a
la posterior implementació de polítiques públiques adaptades a la voluntat general de
la població.
2. Incorporar l'opinió dels ciutadans en la definició de propostes susceptibles de
donar resposta a necessitats concretes dels municipi des d'una perspectiva
col·lectiva.
3. Fomentar la participació i afavorir el debat col·lectiu a través d'un procés inclusiu
adreçat a tota la població rosinca.

2. Impulsor del procés de
participació

Regidor d’Economia i Hisenda

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Ajuntament de Roses i Mirada Local SL

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Economia i Hisenda, Urbanisme, Serveis Tècnics, Comunicació i Premsa i
Participació Ciutadana

5. Fases i mètodes utilitzats

Fase 1. Redacció del Reglament dels Pressupostos Participatius. A fi de regular el
procès de Pressupostos Participatius municipal (regles, estructura i
desenvolupament, tipus i espais de participació,...)
Fase 2. Període d'informació ciutadana. Informar als veïns del municipi de la iniciativa
en relació a l'impuls d'un projecte de pressupostos participatius, i la qunatitat
sotmessa a discussió. Presentació de propostes.
Fase 3. Validació tècnica de les propostes finalistes. Informar als veïns de la inciativa
municipal en relació a l'impuls del projecte de pressupostos participatius, amb la
quantitat sotmesa a discussió. Oferir la possibilitat que es presentin propostes
perquè siguim discutides i valorades en posteriors jornades de participació.
Fase 4. Fòrum Ciutadà de Priorització. Debat i selecció de projectes i iniciatives que
es sotmetran finalment a votació.
Fase 5.Campanya informativa dels projectes finalistes.
Fase 6. Votació popular.
Fase 7. Elaboració d'un informe de conclusions.

6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

Premsa, web municipal, material gràfic, TV local, xarxes socials, sessions informatives
i de seguiment, web pròpia del procés www.tudecideixesroses.cat.

7. Participants (perfil)

Ciutadans majors de 16 anys empadronats al municipi.

8. Resultats

Fase d’estudi per procedir a la votació.

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació

Sí

10. Pressupost de l’experiència

9.825,20 

Aplicació Roses Smart (Roses)
1. Origen i objectius

Millorar la comunicació bidireccional entre l’Ajuntament i la ciutadania, a més de
potenciar la col·laboració ciutadana per cuidar del municipi.

2. Impulsor del procés de
participació

Alcaldia

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Departament de Tranparència i Participació Ciudadana i l’empresa Mostrarium

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Totes

5. Fases i mètodes utilitzats

Desenvolupament d’un app per smartphones
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6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

Premsa, web municipal, material gràfic, TV local, xarxes socials, sessions
informatives i de seguiment.

7. Participants (perfil)

Pot fer-ne ús tothom que disposi d’un smartphone

8. Resultats

Operativa a partir del 15 juny de 2018

9. Hi ha hagut avaluació del
procés? Principals resultats de
l’avaluació

No

10. Pressupost de l’experiència

15.367,00 

Pressupost participatiu (Vilafant)
1. Origen i objectius

Aquesta iniciativa té com a principal objectiu Implicar la ciutadania en la decisió
d’una part de les inversions local previstes al pressupost anual del municipis,
concretament decidir el destí 80.000 en inversions pels anys 2018 i 2019.

2. Impulsor del procés de
participació

Àrea d’Alcaldia

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Contractació serveis especialitzats externs (IDEES Social Design) amb la
col·laboració de de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Vilafant.

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Serveis a les Persones (Comunicació) i Urbanisme

5. Fases i mètodes utilitzats

7 fases cronològiques acció/reacció

6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

Estratègia híbrida, informativa directa off-line a través d’un tríptic informatiu i
informal de valor afegit a través de l xarxes socials i web

7. Participants (perfil)

En la fase de recollida de propostes hi pot participar la ciutadania major de 16
anys. En la fase de votació de les propostes la participació queda limitada a
persones residents, que acreditin l’empadronament al municipi i siguin majors de
16 anys.

8. Resultats

56 propostes rebudes de les quals 9 han estat finalistes. Actualment el procés de
treball es troba en la fase final.

9. Hi ha hagut avaluació del
procés? Principals resultats de
l’avaluació

Encara no s’ha finalitzat el procés.

10. Pressupost de l’experiència

8.917,50 (contractació serveis externs, difusió, web pressupostos
participatius, etc..)

Valoració qualitativa de les propostes rebudes i la quantia de l’abast de les
publicacions
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