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NOM DEL PROCÉS  

Pla de participació anual de Mieres 2019 

QUIN ERA L’OBJECTIU DEL QUE HEM FET  

Desenvolupar  4 processos i espais de participació ciutadana a Mieres 

durant l'any 2019 a través d’un projecte que els aglutinés i donés continuïtat 

a la voluntat  de consistori en relació a la participació ciutadana en la presa 

de decisions que afectin al poble. 

PERQUÈ HO HEM FET 

Perquè pensem que la participació ciutadana ha de ser un dels puntals de 

les polítiques públiques i cal donar una  continuïtat i una presència habitual 

en allò que fa referència a presa de decisions en les accions de l'equip de 

govern  que tinguin a veure amb el poble. 

QUÈ HEM FET?  

Hem fet els 4  processos participatius que es preveien a Mieres durant l'any 

2019 dins el Pla Anual. Aquests processos/ accions han estat: 

-  Consulta popular sobre l'elecció del "model de gestió de residus"( porta a 

porta o contenidors xipats)  

-  Pressupostos participatius (cada dos anys)  

-  Procés participatiu per acordar la gestió de Can Mosquera 

-  Projecte Consell dels Infants de Mieres 

Aquests quatre processos no es poden entendre per separat sinó que han 

format part d'un projecte conjunt pel que aposta l'Ajuntament de Mieres a 

l'hora de promoure la seva política participativa de manera transversal i en 

tots els aspectes del poble que en puguin formar part. El Pla anual de 

participació ha estat el projecte que ha vinculat  la transversalitat i la visió de 

conjunt que l'ajuntament vol impulsar en relació a la cultura participativa en 

els seus veïns i veïnes.  

COM HO HEM FET?  

La metodologia d'aquest projecte s’ha basat en incorporar eines i espais 

deliberatius que han permès  la reflexió conjunta de la ciutadania, per tal 

que puguin construir propostes conjuntament i arribar a acords a través del 

consens. Aquests acords han de tenir la viabilitat tècnica i econòmica així 

com complir amb els criteris i requisits que continguin els diferents espais o 

processos de participació que contempla el projecte.  S'aposta per una 
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metodologia més comunitària i deliberativa en detriment de la participació 

individualista.  

Per desenvolupar el projecte hem fet de cada procés les següents fases:  

- Disseny de cadascun dels 4 processos participatius i convocatòria Consell 

del Poble o Consell dels Infants  

- Calendarització dels 4 processos.  

- Fase informativa a la ciutadania i tret de sortida  

- Fase de deliberació o presentació de propostes 

- Fase de validació tècnica i si cal votacions 

- Fase de retorn a la ciutadania  

- Fase de valoració del projecte 

 

AMB QUINS RECURSOS HO HEM FET?  

El recurs principal han estat les persones que a través dels espais i 

trobades deliberatives han debatut i arribat a consens i votació però també 

hem comptat amb mitjans telemàtics com la Plataforma Decidim o mitjans 

en paper.   

 

COM HO HEM EXPLICAT? EL PLA DE COMUNICACIÓ / EL RETORN  

Pel que fa al Pla de comunicació s’ha utilitzat en cada procés concret 

diferents eines en paper, digitals, plataforma Decidim i mitjans de 

comunicació comarcals ( Radio Olot,  TvOlot i premsa escrita) . 

S’han editat fulletons, pòsters de convocatòria i explicatius a algun dels 

processos.  
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El retorn dels resultats s’ha fet mitjançant butlletí en paper, a través de la 

Plataforma Decidim Mieres o les trobades del Consell de Poble i dels 

Infants. També s’ha fet un vídeo de tot el Pla Anual, per tant, dels 4 

processos.  

S’han utilitzat tots aquests canals comunicatius que han permès un 
percentatge elevat de participació en tots els processos:  
 
- Xarxes socials. 

- Pàgina Ajuntament de Mieres. 

- Plataforma Decidim Mieres. https://mieres-decidim.ddgi.cat/ 

- Cartelleres al poble, comerços i altres espais per penjar cartells.  

- Contactes d’entitats o persones individuals a través de correus 

electrònics i Consell de Poble. 

- Difusió a través de grups de Whatsapp públics del poble . 

- Elaboració de díptics, tríptics i repartiment bústia a bústia. 

- Visita a veïnat de Mieres porta a porta.  

- Canal youtube  https://www.youtube.com/watch?v=g20jKqMIxQQ 

QUAN DE TEMPS HA DURAT EL PROCES- CALENDARI 

De juny de 2019 a novembre de 2019. Els 4 processos s’han repartit en 

aquest calendari de la següent manera:  

Consulta Model gestió Residus: juny – juliol  

Pressupostos participatius : Agost- novembre  

Model gestió Can Mosquera: Agost – novembre  

Projecte Consell dels Infants: Gener – juny  
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QUAN HA COSTAT – PRESSUPOST  

Despeses  

Campanya Comunicativa:  2.936,26 € 

Serveis tècnics de supervisió, direcció i control ( 220h) :  5.700,00 € 

Informes tècnics:  257,30 € 

Tasques administratives:  1.200,00 € 

Total:  10.093,56 € 

 

AVALUACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA 

 

� Identificar millor quins aspectes poden ser portats a consulta popular i 
processos participatius i quins no. Hi ha consultes que ja venen molt 

marcades i potser no cal o no és factible consultar a les persones del poble 

perquè no podran acabar triant realment amb tota la llibertat i condicions.   

� Evitar fer molts processos participatius i/o consultes populars el mateix 
any.  Sobretot no sobreposar-los en calendari i planificació 

� Revisar el Reglament de Participació de Mieres  per adequar-lo a processos 

de participació que han anat sorgint els darrers anys i/o millorar aspectes que 

s’han valorat en aquest pla anual.  

� Valorar els usos de la Plataforma Decidim i veure quines millores es poden 

proposar a la Diputació i quins usos podem ampliar en els processos 

participatius del poble  

� Fer més present el Consell dels Infants al poble per a què tinguin més 

presència i es conegui més el projecte per part de les persones adultes i del 

Consell de Poble.     

 


