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1. OBJECTIU 

L’objectiu de la creació de les comissions sectorials de participació i Consell de Poble 

era estimular i canalitzar la participació de la població de La Tallada i de les seves 

entitats, relacionades amb el sector corresponent, en els assumptes municipals i fer 

possible la corresponsabilització en el govern de l'Ajuntament. 

 
2. JUSTIFICACIÓ 

 
La Tallada d’Empordà és un municipi de la comarca del Baix Empordà que en els 

últims anys s’ha caracteritzat per la pràctica democràtica de les seves polítiques 

públiques però perquè la participació ciutadana sigui una eina transversal en la 

metodologia de fer les coses del dia a dia, l’Ajuntament tenia la necessitat d’establir 

uns òrgans estables de participació com a espais útils i funcionals per a la realitat que 

viu el municipi. Una estructura flexible en el seu funcionament i oberta a la 

incorporació de nous actors en funció dels processos que des del consistori es vulguin 

tirar endavant. 

 

Amb la creació del Consells de Participació Sectorials, es pretenia la constitució 

d’instruments per als diferents sectors de l'activitat municipal, que tinguessin caràcter 

consultiu i tractessin temes d'àmbit general del poble i de continguts propis del seu 

interès 

 

3. DESCRIPCIÓ 

 
Malgrat que l’objectiu de l’equip de govern era la creació del Consell de Poble i 

possibles comissions sectorials de participació, els resultats no han estat els esperats. 

 

Inicialment es va començar per la reglamentació d’un Consell de Poble que recollia 

les disposicions generals i la seva organització i funcionament. Tot i així i davant dels 

diversos impediments per part de l’oposició de l’Ajuntament, s’ha acabat convertint en 

Assemblees obertes a la ciutadania. 
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Durant el termini d’execució del procés participatiu es va dur a terme: 
 
- Les reunions per elaborar l’esborrany del reglament de Consell de Poble 

- Reunions amb la ciutadania per decidir els tipus de comissions sectorials 

- la creació del logotip 

- la resposta a les al·legacions presentades 

- la gestió per a la implantació de la plataforma del Decidim 

- la incorporació dels seus continguts 

- la creació de les assemblees obertes com a mecanisme de participació. 

 
El desenvolupament del procés va donar un caràcter “encorsetat” a un reglament que 

va néixer amb les millors intencions. Després de diverses reunions es va decidir que 

crear assemblees obertes era el millor mecanisme, vist aquest com  dels mecanismes 

de participació més efectius en els governs democràtics. Aquestes assemblees es 

duen a terme a cada un dels pobles que formen el municipi de la Tallada: Tor, Canet 

de la Tallada, Marenyà i la Tallada i és un escolta-activa de la veu del poble en la 

quotidianitat del dia a dia, que en definitiva era la intenció de l’Ajuntament. A aquestes 

assemblees poden participar qualsevol persona de més de 16 anys interessada en 

conèixer quins projectes, serveis i actes s'estan duent a terme al seu poble però 

també per poder exposar davant de l'alcaldessa temes que siguin d'interès públic i 

que no siguin tractats en el ple municipal. Les sessions estan dinamitzades per un 

tècnic/tècnica de participació i els acords queden recollits en un acta. 

En aquell punt també va ser important dir el que no era una assemblea i per tant a la 

plataforma Decidim es va anunciar: 

QUE NO ÉS UNA ASSEMBLEA? 

 A l'Assemblea l'equip de govern no rendeix comptes que s'hagin de 
tractar al Ple Municipal 

 No és un espai perquè l'oposició pugui exercir les seves funcions, és el 
Ple Municipal l'espai reglamentat per llei. 

QUI POT PARTICIPAR A L'ASSEMBLEA? 
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 Qualsevol persona empadronada en el cens electoral del municipi, més 
gran de 16 anys i que pertanyi al poble al qual se li ha convocat. 

 Els regidors i regidores participen com a veïns i veïnes del poble i no 
podran intervenir com a càrrec polític, a excepció de que formin part de 
la presidència si la temàtica en qüestió ho considera necessari. 

 
 
 

4. METODOLOGIA 

 
FASE 1 i 2. Planificació i Elaboració del Reglament de Consell de Poble (adjunt) 

Tal i com es va planificar, el projecte confiava en la selecció aleatòria dels participants, 

en una fase 1 o prèvia, i bàsicament tota la fase 1 i 2 del projecte es va destinar a les 

reunions per a l’elaboració del reglament, discussió i debats de les disposicions i els 

seus articles. 

A les reunions per a la seva elaboració varen participar una desena de veïns i veïnes 

del municipi. Atès la pandèmia aquestes reunions es varen fer via zoom i algunes 

telefònicament. 

 

FASE 3. Plataforma Decidim i Retorn a la ciutadania 

A conseqüència de les diverses al·legacions i de l’estructura hermètica que estava 

adoptant el reglament, es va demanar l’opinió de diversos assessors en la matèria i 

es va decidir conjuntament respondre les al·legacions presentades al reglament, no 

aprovar el seu esborrany i en conseqüència convertir el Consell de Poble en 

Assemblees obertes a la ciutadania.  La intenció, però, ha estat crear Assemblees 

temàtiques i concretar tants àmbits assemblearis com regidories existeixen i també 

àmbits territorials atenent als 4 pobles del municipi: Tor, Canet, Marenyà i la Tallada. 

 

Tanmateix s’ha implantat la plataforma DECIDIM amb la creació de continguts i 

formació als professionals. A la ciutadania s’ha fet el retorn, comunicant tot el procés 

i publicant a la web municipal la plataforma del Decidim. 
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5. RECURSOS 

 

El referent tècnic del procés participatiu al municipi de La Tallada d’Empordà ha estat 

la tècnica de participació ciutadana del Consell Comarcal del Baix Empordà, 

responsable d’impulsar i executar el projecte iniciat des de l’equip de govern i de la 

creació dels continguts de la plataforma del Decidim. 

 

Respecte a la representació i el lideratge polític, el referent polític al municipi del 

procés participatiu és l’ alcaldessa. També s’ha comptat amb el suport de les 

administratives de l’Ajuntament i del suport i assessorament jurídic de la secretària de 

l’Ajuntament. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

6. COMUNICACIÓ 

La plataforma Decidim ha estat el mitjà pel qual s’ha informat des de la corporació del 

procés, juntament amb la web municipal, alhora que ha servit per obrir l’espai virtual 

per a suggeriments, iniciatives, accés a la informació participativa, registre de 

participació ciutadana, assemblees, etc., com un esglaó superior en temes de 

participació. 

Ha estat prou important la implementació de la plataforma per educar als més joves 

en temes de participació. El butlletí municipal també ha estat el mitjà per comunicar. 

S’ha destinat pràcticament tot el procés en els debats de discusió del que havia de 

ser el reglament de Consell de Poble però tot i així es va poder fer un petit vídeo que 

recull les principals accions: https://youtu.be/fBTKzhySRYA 

 

EQUIP DE GOVERN 

 

Alcaldia 

 
Secretaria/Interventora 
Tècnica de participació ciutadana 
Dinamitzador/a 
Secretària Ajuntament 
Administratives 
 
 
 

TÈCNICS 

Procés participatiu 

https://youtu.be/fBTKzhySRYA
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7. CALENDARI 

El calendari estava previst des de juny de 2019 fins a juny de 2020. Tot i així es va 

haver d’ajornar atès per una banda per la resolució d’acceptació del projecte, que va 

ser notificada el 19 de setembre de 2019. A partir d’aquella data es va planificar el 

projecte amb els agents implicats, però atès també al període de confinament de la 

pandèmia del COVID-19, el projecte va continuar però amb un procés més lent del 

que estava previst.  

Per això, el període real ha estat des del 19-09-2019 fins el 20-10-2020. És per això i 

per la reconducció del projecte que també el pressupost del servei de participació es 

va reduir respecte al pressupostat anteriorment. 

 

8. PRESSUPOST 

 

Concepte Import 

Servei tècnic de participació  

 

   1.080,00 € 

Comunicació i Difusió (disseny i impressió)        78,29 € 

Suport administratiu municipal    2.100,00 € 

Plataforma Decidim. 3h de Formació presencial + Configuració 

inicial de la plataforma + 10 hores d’assessorament i suport 

telemàtic  

   1.210,00 € 

TOTAL    4.468,29 € 

 

9. AVALUACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA 

 

L’avaluació política-tècnica prevista es va fer el passat 21/10 amb un resultat molt 

positiu. Malgrat les resistències i barreres que vam trovar per tirar endavant un 

reglament de Consell de Poble, aquestes resistències varen contribuir en obtener un 

mecanisme de participació més adaptat a la realitat de la ciutadania de La Tallada 

d’Empordà.  

 

Fent una avaluació del per què no es va poder fer un Consell de Poble, es va arribar 

a la conclusió que la ciutadania de La Tallada encara no està habituada a la 
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terminología i conceptualització del que significa la participación ciutadana, dels seus 

mecanismes, dels límits que s’han de posar per garantir la potestad de l’Administració 

i de l’ordenament jurídic de la participació per fer-la efectiva. 

 

Molt possiblement el relantiment general degut al període de confinament no ens va 

permetre fer un pla de comunicació més complert que ajudés a posar en coneixement 

tot l’anterior, però el poder tenir una plataforma com és el Decidim ens ha obert una 

porta a l’oportunitat de poder fer-ho durant els propers mesos. 

 

És molt probable que la nova normalitat i contextualització social ens redirigeixi cap a 

noves maneres de relacionar-nos i participar amb la societat que tots plegats ens 

haurem d’adaptar i que de ben segur ens permetrà continuar participant amb la 

societat encara que sigui digitalment. 

 

 


