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AJUNTAMENT DE MIERES                                                                                                            

NOM DEL PROJECTE 
Pla anual de participació de Mieres 

Breu descripció del projecte
El Pla anual de participació de Mieres regula tot el referent als processos participatius que es
desenvoluparan  al  poble  al  llarg  de  l’any  2021.  Els  processos  participatius  que  es  volen
desenvolupar durant el 2021 són: 

 Projecte Consell dels Infants de Mieres 2021- Millora del pati de l’escola

 Concreció del model de gestió col·laborativa de can Mosquera

 Pressupostos participatius 2022-2023

 Procés elecció jutge/essa de pau 

Aquests 4 processos no es poden entendre per  separat sinó que formen 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 és el canal per vincular la transversalitat i la visió de conjunt
 
Nom del municipi    MIERES 

Nombre d’habitants del municipi  347 
  
Procés/projecte 

Què s’ha fet?
(Indiqueu quin era l’objectiu)
 L’objectiu del Pla era desenvolupar 4 processos participatius amb la ciutadania per tal
de  donar  el  protagonisme  a  les  persones del  poble en la  presa  de decisions  en
aspectes de Mieres. Aquests processos han estat  el projecte del Consell dels Infants
2021,  la  concreció  de  gestió  col·laborativa  de  can  Mosquera   i  els  pressupostos
participatius 2022-2023 així com l'elecció del jutge/essa de pau
Hem pogut desenvolupar tot els processos amb normalitat i tal com s’havien planificat
en un inici. 

- El consell dels infants ha fet un projecte amb us artista urbà per dissenyar i
pintar els murals de les parets del pati de l’escola 

- S’ha fet recollida de propostes i votacions pels pressupostos participatius 2022-
23. S’han recollit 21 propostes  vàlides. 

- S’ha creat la comissió gestora de can Mosquera per donar forma a la gestió
col·laborativa d’aquest equipament 

- S’han obert la presentació de candidatures i s’han fet votacions del Jutjat de
Pau: Hi ha hagut 2 candidatures. 

Aquest any també s’ha aprofitat , tot i que en un inici no estava previst, per revisar el
Reglament d’usos d’espais i material municipal amb el Consell de Poble .
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Per què s’ha fet? 
(Justifiqueu el projecte) 
Aquest projecte és necessari per donar continuïtat a la participació ciutadana en la
presa de decisions de l'Ajuntament en relació a pressupostos i  equipaments públics
del municipi. La participació a Mieres ja forma part de l’agenda dels seus actes des de
fa  6  anys  i  ja  no  s’entén  la  presa  d’algunes  decisions  municipals  sense  aquesta
participació

Qui ha participat en el procés? 
(Ciutadania, entitats...)
Del procés han participat un total de 41 alumnes de l’escola CEIP Finestres de 3 a 12
anys a  més de l’equip  educatiu  del  centre i  l’artista urbà professional  que va fer
l’acompanyament del projecte. 

En la resta de processos han pogut participar i votar totes les persones majors de 12
anys empadronades o inscrites al Registre de Participació ciutadana de Mieres. En les
trobades  veïnals  dels  pressupostos  participatius  han  assistit  una  quarantena  de
persones que han acordat  les propostes a valorar tècnicament. A les votacions ha
participat un 32,14% de la població de Mieres amb dret a vot. 

A la comissió per la gestió col·laborativa de Can Mosquera participen 3 membres de
l’equip de govern així com 4 persones representants d’associacions. 

El Consell de Poble està format per una vintena de persones que representen l’equip
de govern, oposició, jutgessa de pau així com les  associacions del municipi.

A més d’aquests veïns i veïnes del poble també han participat del procés personal
tècnic de l’Ajuntament o d’altres ens públics que han fet la valoració tècnica de les
propostes presentades. 

Amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme el procés?
 Recursos humans es  compta  amb les persones  que formen part  dels  òrgans  de
participació, de la tècnica de participació i resta de tècnics i personal municipal. En
relació a recursos materials es compta amb els equipaments i les plataformes digitals
ZOOM  i  Decidim  per  la  part  de  comunicació  i  trobades  veïnals. Els  dos  òrgans
presents a la participació ciutadana que té el
poble de Mieres i que seran els encarregats, juntament amb el suport tècnic, de fer el
seguiment i la coordinació dels processos són: 

a) El Consell de poble 
El Consell de poble és l’òrgan de coordinació dels processos de participació ciutadana
de Mieres dels majors de 12 anys Al llarg dels processos serà un espai d’informació,
de seguiment i d’avaluació del pla  anual.  

b)  El Consell dels Infants 
El  Consell  dels  Infants  és  l’òrgan  de  coordinació  dels  processos  de  participació
ciutadana dels infants menors de 12 anys de Mieres. Al llarg del desenvolupament del
projecte 2021 serà un espai d’informació, de seguiment i d’avaluació d’aquest. 

 

Metodologia: com i quan

Quines han estat les fases del procés?
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Fase  de  disseny: en els  4  processos  s’ha  fet  aquest  disseny  amb els  òrgans  de
participació  ciutadana – Consell  de Poble en el cas del  procés dels adults i  Equip
tècnic en cas del Consell dels Infants.

Fase d’informació i de comunicació: aquesta fase s’ha fet a l’inici, durant i després dels
diferents processos. S’amplia la informació en l’apartat de comunicació
Fase de presentació de propostes: en els processos dels adults s’ha fet a través de
fitxes pels pressupostos participatius i  candidatures pel jutjat de pau. Pel que fa al
projecte  del  Consell  dels  Infants  les  propostes  s’han  fet  en consens  i  de manera
presencial amb les participants.

Fase de validació tècnica: tots els processos que així ho requerien han tingut el temps
i  l’equip  tècnic  necessari  per  a la  seva validació.  Han estat   tècnics  del  Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa, del Consell Comarcal de la Garrotxa o bé professionals
en algun àmbit concret que requeria la proposta. 

Fase de votacions: les votacions s’han fet de manera presencial i telemàtica amb la
plataforma Decidim Mieres. Han participat un 32,14% de la població. 

Fase de Retorn a la ciutadania: de tots els processos s’ha fet el retorn a través de la
plataforma, pàgina web, fulletons, revista... 

Fase de valoració: la valoració del Pla es farà a inicis del 2022 amb el Consell de
Poble. 

Totes les fases han tingut el seguiment del Consell de Poble que s’ha reunit 4 vegades
al llarg de l’any 

Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir? 
(Tallers, dinàmiques, suport d’eines TIC en el procés, etc.) 
 La presencialitat de les persones participants en les diferents fases de cada procés ha
estat la base de la metodologia encara que s'hagi hagut de fer en algun cas en grups
petits. 

Pel  que fa al  projecte del Consell  dels  Infants ha estat  totalment  presencial  i  amb
l’acompanyament d’un artista urbà professional que ha dinamitzat conjuntament amb
la tècnica de participació tot el procés de disseny i elaboració del mural del pati. 

Les trobades presencials  per  les  propostes de pressupostos participatius han esta
presencials i amb treball de grups petits a través de dinàmiques entorn de preguntes
sobre les necessitats del municipi. 

Pel  que  fa  a  les  reunions  de  la  comissió  gestora  de  can  Mosquera  han  estat
presencials perquè les mesures Covid ja ho permetien i s’ha fet a través de diàleg
sense cap dinàmica específica. 

S’ha comptat  amb la plataforma Zoom per algunes de les reunions del  Consell  de
Poble tot i que les 3 darreres convocatòries han estat presencials. 

S’ha utilitzat i s’utilitza de manera habitual la plataforma Decidim per tot allò que té a
veure amb seguiment i comunicació del Pla Anual 2021  i la participació ciutadana a
Mieres. 
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Quin ha estat el calendari o cronograma del procés?
(Inseriu el calendari o cronograma)
 

 No empleneu aquest apartat si no hi ha accions innovadores o d’alineament a 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
Originalitat o innovació en el procés participatiu 
(fórmules innovadores d’implicació de la ciutadania)  

Quines accions innovadores s’han implementat? 
S’estan gravant les sessions del Consell de Poble amb càmera i micro que permeten
tenir l’acta de manera virtual.   

Per què són innovadores?
Perquè no s’havia utilitzat aquest sistema de recollida d’actes del consell fins a dia
d’avui.   

Com s’ha alineat el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17?
Es treballarà en favor de la transparència i la rendició de comptes publicant tot el que
es fa a la plataforma Decidim i informant constantment al Consell de Poble. 

S’ha treballat l’enfortiment de la xarxa entre associacions a través del consell de poblei
sobretot  aquest  2021  arrel  de  les  propostes  que  sorgeixen  del  treball  de  gestió
col·laborativa de can Mosquera que ha obert una oportunitat per enfortir encara més
les relacions i cocrear accions conjuntes entre associacions diferents.  

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu 

Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme?
Pel  que  fa  al  Pla  anual  de  participació  s’han  portat  a  terme  i  al  dia  totes  les
publicacions a la plataforma Decidim en relació a cada fase i cada procés. Aquesta
plataforma és la fase de comunicació de la participació al municipi. 
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accions que s’anaven fent  al llarg del curs. 

Pel que fa a pressupostos participatius s’ha editat un díptic amb les propostes que s’ha
repartit “porta a porta”. A més s’ha fet càpsules informatives per la web i algun butlletí
del poble i pel grup de WatsApp del poble “Es fa saber”  

S’ha  elaborat  cartells  amb cada convocatòria  de les diferents  fases del  procés de
pressupostos participatius i jutjat de pau. 

S’han penjat cartelleres arreu del poble i dues pancartes als ponts d’entrada de la vila
amb la informació de les dates de votacions dels processos.  

S’ha publicat noticies a la pàgina web de l’Ajuntament i el Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa com a servei tècnic que dinamitza el procés 

Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives?
S’ha fet publicacions a través de diferents mitjans:
A l'inici de cada procés (Febrer, Març i Juny). 
Durant la fase de propostes ( Març, Juny i setembre) 
Resultats de les votacions (Abril. Juliol i novembre)

Seguiment implementació propostes ( desembre i 2022)

Disseny del seguiment, retorn i avaluació

Com s’ha fet el seguiment del procés?
El seguiment de cada un dels processos ha estat fet a través de les trobades amb el
Consell dels Infants i el Consell de poble. N'hi havia previstes 4 durant el 2021. Aquest
any s’ha incorporat un representant del consell dels infants al consell de poble i  es
vinculen  els  dos  òrgans  que  fins  ara  funcionaven  més  separats.  

A més també es va fent seguiment de tots els processos entre l’equip tècnic que el
porta a terme i les comissions de l’equip de govern a través de trobades periòdiques o
l’equip educatiu de l’escola CEIP Finestres en el  cas del  projecte del  Consell  dels
Infants.  

La ciutadania pot fer el seguiment a través de la plataforma Decidim on queda tot
recollit o demanant informació directament al personal tècnic. 

Amb quins indicadors s’ha avaluat?
Nombre i tipologia de persones que participen a cada procés: 
En aquest cas les persones han estat diverses en edats i gènere. De fet aquest 2021
s’han incorporat al procés i les votacions els adolescents i joves de 12 a 15 anys i han
participat tant presentant propostes de pressupostos participatius com a les votacions.
També hi ha hagut diversitat en relació a persones empadronades o que formen part
de registre de ciutadania. Han participat gent dels dos grups. 

La tipologia de propostes i origen d’aquestes: 
També han estat diverses en relació als àmbits. Hi ha propostes urbanístiques però
també  de  millores  d’equipaments  o  de  memòria  històrica  i  medi  natural.  S’han
presentat per part d’entitats però també de persones a títol individual. Cal destacar la
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implicació  del  grup  de  joves  que  era  la  primera  vegada que  podien  participar  de
manera directa. 

Ús i aprofitament de les plataformes digitals: 
Aquest  any ha estat  un dels  que més s’han utilitat  tant  per  recollir  i  informar  dels
processos com per fer trobades del Consell de Poble o gravar les sessions d’aquest. 

Grau de coneixement dels processos al poble: 
Aquest  any  hem confirmat  que  el  fet  de fer  6  anys  que  es fan  processos fa  que
aquesta dinàmica municipal ja estigui del tot integrada en la vida de Mieres 

Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han  efectuat?
Per  fer  el  retorn  dels  resultats  s’ha  fet  un  Consell  de  Poble  on  hi  ha  una
representativitat molt elevada de les associacions del poble i per tant fan d’altaveu per
fer el retorn de resultats. 
També s’ha publicat a la Plataforma Decidim i al butlletí. 

Cost del projecte/procés

Quant ha costat el projecte / procés?
(La  relació  de  despeses  que  es  faci  constar  en  aquest  apartat  ha  de  coincidir
exactament amb l’import justificat a l’apartat de relació de despeses del document
«Compte justificatiu». Podeu adjuntar la captura de la relació de despeses del compte
justificatiu.)

Serveis tècnics de supervisió, direcció i control 2.200,00 € 

Campanya de comunicació, difusió i material diversos  paper o virtual     1.630,31 €

Validació tècnica i econòmica propostes procés participatiu 544,50 €

Publicitat pressupostos participatius 2022-2023 605,13 €

Total 4.979,94 €

Publicitat

Vídeo Pla Anual

https://drive.google.com/file/d/1rR15L9x1LN0Wa2UNhvEU8HyRSGzCih71/view?
usp=drive_web

Vídeo Consell Infants

https://photos.app.goo.gl/2WCHVzv6YDDtd4jbA 
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