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NOM DEL PROCÉS 

Pla de participació anual de Mieres 2020

QUIN ERA L’OBJECTIU DEL QUE HEM FET 

Desenvolupar 3 processos participatius amb la ciutadania (  infants, entitats i
col·lectius) per tal  de donar el protagonisme a les persones del poble en la
presa de decisions en aspectes de Mieres. Són: 

- El projecte del Consell dels Infants 2020 “Amb ulls d’ajuntament”. 
- Revisió del Consell de Poble i del reglament de participació. 
- Concreció del model de gestió col·laborativa de can Mosquera.  

PERQUÈ EL VOLEM FER?

La justificació d’aquest projecte transversal, que planteja els tres processos de
manera interconnectada i vinculats entre ells,  es proposa donar continuïtat  i
presència habitual de la ciutadania en la participació i presa de decisions que
afecten a Mieres. 

QUÈ HEM FET? 

Degut a la situació sanitària iniciada al mes de març de 2020 no hem pogut fer
tot  els processos plantejats.  Algunes restriccions han  impossibilitat  totes  les
parts  presencials  del  pla  de  participació  establerts  així  com portar  a  terme
algunes de les activitats amb els infants. Hi ha processos que s’han quedat per
començar  i d’altres estan en procés o esperant flexibilització de les mesures
sanitàries per portar-los a terme. 

Dels 3 processos hem pogut fer el següent: 

- Del projecte del Consell dels Infants “Amb ulls d’Ajuntament  ” : s’ha pogut
fer la part de presentació de propostes i votació. Queda pendent dues de
les accions que van decidir els infants  i que no es poden fer per les
mesures  de  seguretat  establertes.  S’ha  pogut  instal·lar  un  aparell
repartidor de bosses per gossos i queda pendent fer un mural trencadís i
una ginkama sobre reciclatge.

-  Revisió del Consell de Poble i reglament de participació: s’ha pogut fer
trobades amb el consell  de manera presencial i  virtual.  A finals d’any
s’ha portat a terme el debat dels canvis en el reglament de participació i
s’aprovaran al ple del Gener 2021. 
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- Concreció del model de gestió col·laborativa de cans Mosquera:    pel que
fa a aquest procés s’ha decidit post-posar-lo fins el 2021 perquè volen
prioritzar les trobades presencials i a més no s’han iniciat les primeres
obres de reforma a la casa fins a finals del 2020. La situació sanitària de
l’any 2020 ha fet  baixar  el  ritme de totes les  accions i  aquesta  s’ha
considerat no prioritària i susceptible de fer el 2021. 

COM HO HEM FET? 

Les sessions que s’han pogut portar a terme amb el  Consell  dels Infants el
consell de poble fins al març del 2020 s’han fet de manera presencial i basada
en la deliberació conjunta com a principi. Si bé a partir del juliol les sessions
amb el Consell de Poble han estat virtuals, les del Consell dels Infants les hem
seguit fent presencials amb les mesures adients a dins l’escola. 

Les    fases   que hem pogut fer  dels 2 processos (  Consell  Poble/  reglament i  
Consell dels Infants)  d’aquest 2020 són: 

- Disseny, calendarització i convocatòria del Consell del Poble i Consell dels
Infants . 

- Fase informativa a la ciutadania i tret de sortida 

- Fase de deliberació o presentació de propostes

- Fase votacions ( en el Consell dels Infants) 

- Fase de retorn a la ciutadania ( en el Consell dels Infants ) 

- Fase de valoració del projecte ( en el Consell dels Infants) 

El  3r  procés  (  Can  Mosquera)  només  hem  fet  la  fase  de  disseny  i
calendarització. 

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 contat
amb mitjans telemàtics com la Plataforma Decidim, plataforma per fer reunions
Zoom i cartells pel poble.   

COM HO HEM EXPLICAT? EL PLA DE COMUNICACIÓ / EL RETORN 
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Pel que fa al pla de comunicació s’ha utilitzat en cada procés concret diferents
eines en paper, digitals, plataforma Decidim i grups de wattsap. 

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

El  retorn  dels  resultats  als  infants  s’ha  fet  mitjançant  sessió  presencial  i
missatges wattsap o correus. També s’ha publicat tot el procés a la Plataforma
Decidim Mieres. 

Pel que fa al procés de revisió del Consell i reglament s’ha fet la comunicació  a
través de grups de wattsap, Plataforma Decidim Mieres i correus, pàgina web,
contactes d’entitats o persones individuals, etc. 

QUAN DE TEMPS HA DURAT EL PROCES- CALENDARI

De gener de 2020  a desembre de 2020. Els processos s’han repartit en aquest
calendari de la següent manera: 

Consell dels Infants : gener a desembre  

Consell de poble- revisió reglament : juliol a desembre 

Concreció model gestió col·laborativa Can Mosquera: ajornat pel 2021 

QUAN HA COSTAT – PRESSUPOST 

Despeses 

Campanya Comunicativa: 227,98 €
Serveis tècnics de supervisió, direcció i control ( 160h) : 4.558,85 €
Accions Consell Infants: 257,30 €

Total: 5.027,62 €

AVALUACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA

 Identificar quins aspectes de la participació ciutadana i dels processos poden
passar a fer-se de manera telemàtica i que puguin arribar a tothom. Que això
no generi exclusió d’algunes persones. 

 Portar a terme i finalitzar els processos previstos pel 2020 que no s’hagin pogut
portar a terme  per la situació sanitària o les restriccions que han suposat. 
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