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1. OBJECTIU DEL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Involucrar els veïns en les decisions de la política municipal.
2. DESCRIPCIÓ
S’enten la participació ciutadana com “totes les pràctiques polítiques i
socials a través de les quals la ciutadania pretén incidir sobre alguna
dimensió d’allò que és públic”.
Els objectius que pretén assolir l’ajuntament de Sant
l’establiment de polítiques de foment de la participació
potenciar la participació dels ciutadans i ciutadanes,
processos participatius en polítiques sectorials així
l’organització i els recursos de l’ajuntament.

Gregori amb
ciutadana és
desenvolupar
com millorar

3. METODOLOGIA
Les fases del procès de participació engloba les següents:
Fase 1: presentació del motiu de la participació ciutadana per part de
l'ajuntament.
Fase 2: presentació d'idees de projectes viables per part de la ciutadania.
Fase 3: valoració projectes presentats i selecció dels que passen a
votació.
Fase 4: votació dels projectes pels ciutadans/es.
Fase 5: presentació projecte/s seleccionat/s.
4. RECURSOS
La participació ciutadana esdevé un element important en la societat
actual, per aquest motiu es dona protagonisme, amb un espai específic de
participació ciutadana a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Gregori, a
aquesta
eina
(http://www.santgregori.cat/ca/ajuntament/participaciociutadana).
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Els recursos van des d'enquestes per consultar l'opinió dels veïns i veïnes
fins els canals i mitjans de participació com “digues la teva”,
“suggerències”, “adreça’t a l’Ajuntament”, entre d’altres, que s'ofereixen
actualment, sempre amb la voluntat d'estar en constant evolució i
d'incorporar nous elements de participació.
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Poden participar totes les persones majors d’edat o entitats del municipi.
Cal presentar una proposta de projecte en un
establert (doc.1 i doc.2) dins una data límit.
presentar de forma telemàtica (acompanyant
PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant
annexes necessaris).

model de fitxa o formulari
Aquesta proposta es pot
fitxers adjunts en format
Gregori (acompanyant els

Els tipus de projectes que es poden presentar han d'estar suficientment
argumentats (necessitat, millora, etc…) i han de mantenir una viabilitat
econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina.
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals o espais
públics amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que
aportin una millora als usuaris i a la població en general.
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els
projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
Doc.1 – FORMULARI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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Doc.2
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5. COMUNICACIÓ
Pel que fa a la difusió del procés, l’Ajuntament disposa dins el pla de
comunicació els següents mitjans:
 web municipal
 xarxes socials (twitter, facebook, change.org)
 aplicació mòbil informacions municipals
 bustiada i cartelleres del municipi
 portal transparència
 ràdio municipal
 revista 7en1
L’eina bàsica per a la gestió del procés de participació és una plataforma
adaptada a diferents dispositus, que permet desenvolupar una
metodologia de treball àgil, fàcil i còmode i alhora facilitar la implicació i la
dinamització de tots els actors vinculats a la temàtica que vulguin participar
(ciutadania, empreses, etc).
6. PLANIFICACIÓ
L’Ajuntament de Sant Gregori per a l’assoliment dels objectius per al
foment de la participació ciutadana preveu una partida pressupostària
dotada per a poder realitzar aquestes actuacions:
 Pressupostos participatius: debat pressupostos des del juliol de 2019
a març de 2020 per tal de preveure quines actuacions es
desenvoluparan amb el pressupost de 2019 en l’anualitat 2020.
Calendari pressupostos participatius 2019-2020
Juliol
‘19

Agost
19’

Setembre
19’

Octubre
19’

Nov
‘19

Des
19’

Gener
20’

Febrer
20’

Març 20’

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

 Consulta ciutadana sobre l’horari d’obertura de la biblioteca
municipal Miquel Martí i Pol (de febrer a març de 2019).
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 Consulta ciutadana sobre projectes i accions prioritaries al municipi
(d’agost a octubre de 2019).
 Consulta ciutadana per definir el projecte de l’edifici públic del
Sindicat (de setembre a novembre de 2019).
7. PRESSUPOST
L’Ajuntament de Sant Gregori té reservades les següents partides
pressupostàries al pressupost municipal exercicis 2019 i 2020 per al
foment
de
la
participació
ciutadana
són:
12.924.22600.14/
12.924.64000.01/ 12.924.64002.01.
S’ha reservat una partida de 20.000 euros del pressupost municipal 2019
per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i
acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la
voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi per a ser
executades al 2020.
8. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
El punt final dels processos participatius és valorar si el procés participatiu
ha aconseguit la finalitat pretesa, per això és vital l’avaluació del mateix on
es preten assolir, a part del motiu que genera el procés, els següents
objectius més relacionats amb la participació genèrica:
* La corresponsabilitat dels agents locals en accions i/o polítiques
públiques, des d’una lògica de cogestió i treball conjunt amb
l’Administració, permetent una reflexió i apropiació del sentit de la
participació.
* L’impuls de la ciutadania on l’avaluació pot desenvolupar la reflexió i les
habilitats participatives de la ciutadania, tant a nivell individual, com
col·lectiu. Els processos participatius comporten l’aprenentatge,
capacitació i implicació ciutadana en els afers públics.
Un
equip
d’avaluació
avaluarà
els
processos
realitzats.
Aquest equip estarà format per personal tècnic municipal, l'alcalde i
representants de cada grup polític municipal com a administració
responsable, la secretaria i ciutadans implicats.
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L’equip durà a terme l’avaluació, definirà els criteris a avaluar, emetrà els
judicis de valor sobre els resultats i definirà les accions a emprendre.
S’utilitzaran mecanismes com qüestionaris, entrevistes i grups de
discussió per arribar a un nombre més elevat de participants per a
l’avalutació qualitativament.
Els principals criteris de qualitat són, entre d’altres, la transversalitat, la
claretat, els assistents a les reunions, els recursos disponibles, la
diversitat, el grau de participació (en número de propostes realitzades i el
número de vots), la qualitat de la informació, la dinamització de les xarxes
socials, la difusió del procés, i les conseqüències del procés.
El resultat de l’avaluació del procés serà incoporada als expedients
correponents per la millora en processos participatius futurs.
CPISR-1 C
Irene
Martínez
Sebastian

Sant Gregori, abril 2019.
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