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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PLA LOCAL 
D’HABITATGE SIMPLIFICAT DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE 

SANTA EULÀLIA. 

 

1. Presentació 

L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia ha volgut donar veu a la 

població del municipi (empadronats i residents) per definir les 

polítiques d’habitatge locals. 

 

Parlem d’habitatge 

 Per saber quines necessitats d’habitatge tindrà la població els 

propers anys. 
 Per promoure la població de primera residència amb l’objectiu 

de tenir un poble viu. 
 Per dissenyar conjuntament com volem el poble segons la 

nostra realitat. 
 Per garantir el dret a l’habitatge.  

 

2. Objectius  

L’objectiu general és fomentar la participació en la definició de les 
necessitats d’habitatge i abordar debats innovadors en la definició del 

poble. 

 

Objectiu específics 

 Fomentar el diàleg. 
 Fomentar la participació. 

 Recollir aportacions que ajudin a millorar les polítiques 
públiques.  

 Avaluar les polítiques sobre l’habitatge.  

 

Justificació del projecte 

L’article 14 de la llei del dret a l’habitatge estableix que la serva 

redacció i tramitació ha d’incloure mecanismes de participació 
ciutadana. 

 

3. Descripció del projecte 

 



 

Garrigàs, 4. – 17476 Palau de Santa Eulàlia. Tel 972568078. info@palaudesantaeulaia.cat 

 

3.1. Metodologia 

Les reunions tindran lloc a la sala polivalent  de l’edifici de 

l’ajuntament amb diferents grups de: 

- Població general amb activitats diferenciades per grups d’edat i 

també per grups barrejats. 
- Agents relacionats: hi haurà una sessió amb els APIs, 

constructors i promotors relacionats amb el municipi o amb la 

zona. 
- Tècnics relacionats: hi haurà una sessió amb els tècnics 

comarcals que duen a terme actuacions al municipi de diferents 
àrees: habitatge, serveis socials, joventut i medi ambient entre 

d’altres. 

 

Les sessions de participació tindran la següent estructura: 

10:00 -10:20 - Presentació de la reunió per part de l’alcalde. 

10:20 – 10:40: Explicació dels grans trets del PLH. 

10.40: 11:40 - Treball. Sessions de treball en grups per debatre, 

avaluar i proposar actuacions. 

11:40 -12.00: Pausa cafè. 

12:00 -13:00 - Continuació del treball i tancament. 

 

a) Fases del procés 

El procés participatiu es comença a definir i treballar des del moment 
0 de la redacció del PLH.  

0. Fase de disseny: maig i juny. 
1. Difusió del procés de participació: finals de juny. Enviament 

de cartes, correus electrònics i whatsapp. 
2. Primeres sessions participatives: juliol. 

3. Segones sessions participatives: setembre. 
4. Retorn del procés: novembre.  

5. Avaluació del procés: desembre. 
 

b) Mecanisme, mètodes i eines participatives 

Les sessions seran dirigides per un dinamitzador amb l’ajuda i suport 

del redactor del PLH i inclouran: 

- Anàlisi de les dades de la diagnosi 

- Avaluació dels objectius principals 

- Propostes d’actuacions d’habitatge, espai urbà i innovació 
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c) Accions/actuacions concretes 

Les actuacions de difusió es faran a través d’infografies i missatges 
previs a les sessions participatives per a fomentar el debat intern i la 

reflexió prèvia a les actuacions i idees a aportar per a la redacció del 
PLH. 

4. Cicle de l’actuació 

El procés es durà a terme al llarg de la redacció del PLH. 

 

5. Innovació del projecte 

Es vol fomentar la participació des de les sessions incloses en el 

procés participatiu definit però vol incloure activitats que es duran a 
terme a: 

- Casal d’estiu dels infants del poble. 
- Activitats i xerrades dels adolescents. 

- Es faran votacions de les actuacions proposades en els diferents 
tallers a través d’eines Google. 

- Es treballarà transversalment amb els projectes energètics. 
- Es proposarà dissenyar l’habitatge del futur pels joves del 

poble. 
- S’enviaran enquestes de valoració i es fomentarà l’apoderament 

en la presa de decisions de la població. 

Es programaran sessions de gravació dels debats dels diferents grups 
per tal d’assegurar la participació dels grups de joves del poble. 

 

6. Pla de comunicació 

El pla de comunicació consisteix en la preparació de documentació 
que sigui amb llenguatge senzill per tal d’explicar què és el PLH i anar 

enviant informació per a fomentar el debat intern.  

Aquesta informació s’enviarà a través del canal de whatsapp que té 

l’ajuntament amb tota la població, a través de l’eina e-bando (tauler 
d’anuncis virtual) i pòsters que es penjaran a diferents punts del 

poble. 

Es programaran en els diferents moments de la redacció del PLH 

sempre abans de qualsevol actuació relacionada amb la participació i 
es faran missatges de retorn de cada activitat realitzada. 

La comunicació serà interna (treballadors municipals i comarcals) i 

externa (agents, entitats i població).  
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7. Seguiment i avaluació 

S’avaluarà la consecució dels objectius específics del projecte i es farà 
segons: 

- Nombre de persones / agents / tècnics convocats. 
- Nombre de persones / agents / tècnics que han participat. 

- Nombre d’aportacions rebudes. 

- Nombre de votacions de les propostes. 

A través de les aplicacions de Google es faran arribar valoracions de 

les actuacions. 

 

8. Resultats esperats 

La participació del 80% de la població 

Actuacions de l’espai urbà  

 

9. Retorn 

Aquest es farà a través del correu electrònic de les persones 

assistents a les reunions participatives, amb una reunió presencial el 
mes de novembre i es penjarà la informació al web municipal. 

 
 

Xavier Camps i Comas  

Alcalde de l’Ajuntament 
 

 
Palau de Santa Eulàlia a la data de la signatura electrònica. 
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