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NOM DEL PROJECTE 
Procés participatiu 2021: “Pla de millores Montagut i Oix
 
Breu descripció del projecte
Durant el 2020 Montagut i Oix va desenvolupar un procés participatiu amb la ciutadania per tal 
de definir quines necessitats tenia el municipi, quins projectes proposats per l'Ajuntament volien 
prioritzar les persones del poble així com recollir propostes 
aspectes urbanístics, socials, d'usos d'equipament o de mobilitat. 

Aquest 2021 des de l'Ajuntament es proposa donar continuïtat a aquest procés anterior a través 
de trobades veïnals temàtiques que facilitin la presa de deci
actuacions de millora en relació als temes abans esmentats. 

El Pla de Millores de Montagut i Oix vol donar unitat als diferents processos que es facin a les 
zones del municipi en relació a les millores proposades pel veïn
durant el 2021 

Procés 1: Temes urbanístics ( Març i abril )   Procés 2: Temes d'usos d'equipaments. ( Juny i 
juliol) Procés 3: Temes de mobilitat ( octubre 
novembre)  

També es vol aprofitar l’oportunitat d’aquest Pla per donar estructura formal a la participació del 
municipi amb la creació d’un òrgan de seguiment i consulta dels processos. Amb l’equip de 
govern també està previst fer un treball de definició d’un marc teòric acord
reforçar aquesta estructura

 
 
Nom del municipi MONTAGUT I OIX 
 
Nombre d’habitants  del municipi
 
Procés/projecte  
 
Quès’ha fet? 
(Indiqueu quin era l’objectiu
L’objectiu era desenvolupar processos participatius amb la ciutadania per tal de donar 
el protagonisme a les persones del poble en la presa de decisions d’aspectes 
relacionats amb la mobilitat, els equipaments públics, les qüestions urbanístiques, la 
vida social i altres aspectes de municipi de Montagut i Oix sorgits del procés de l’any 
2020.  
 

Hem fet un procés participatiu sota el lema “Parlem de turisme” que ha permès 
englobar i fer sorgir els temes que teníem previstos al projecte inicial. Aquestes 
temàtiques eren de caire urbanístic, de mobilitat
públics. El turisme és un motor important pel municipi així com de vegades una font de 
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     Logo del procés (si n’hi ha)

NOM DEL PROJECTE  
Procés participatiu 2021: “Pla de millores Montagut i Oix 

Breu descripció del projecte 
Durant el 2020 Montagut i Oix va desenvolupar un procés participatiu amb la ciutadania per tal 
de definir quines necessitats tenia el municipi, quins projectes proposats per l'Ajuntament volien 
prioritzar les persones del poble així com recollir propostes veïnals de millora en relació a 
aspectes urbanístics, socials, d'usos d'equipament o de mobilitat.  

Aquest 2021 des de l'Ajuntament es proposa donar continuïtat a aquest procés anterior a través 
de trobades veïnals temàtiques que facilitin la presa de decisions, els acords i el consens en 
actuacions de millora en relació als temes abans esmentats.  

El Pla de Millores de Montagut i Oix vol donar unitat als diferents processos que es facin a les 
zones del municipi en relació a les millores proposades pel veïnat el 2020. N'hi ha previstos 3 

Procés 1: Temes urbanístics ( Març i abril )   Procés 2: Temes d'usos d'equipaments. ( Juny i 
juliol) Procés 3: Temes de mobilitat ( octubre - novembre) Procés 4 : Temes socials ( Octubre

ol aprofitar l’oportunitat d’aquest Pla per donar estructura formal a la participació del 
municipi amb la creació d’un òrgan de seguiment i consulta dels processos. Amb l’equip de 
govern també està previst fer un treball de definició d’un marc teòric acordat i un reglament per 
reforçar aquesta estructura 

MONTAGUT I OIX   

del municipi930 

Indiqueu quin era l’objectiu) 
esenvolupar processos participatius amb la ciutadania per tal de donar 

el protagonisme a les persones del poble en la presa de decisions d’aspectes 
relacionats amb la mobilitat, els equipaments públics, les qüestions urbanístiques, la 

aspectes de municipi de Montagut i Oix sorgits del procés de l’any 

Hem fet un procés participatiu sota el lema “Parlem de turisme” que ha permès 
englobar i fer sorgir els temes que teníem previstos al projecte inicial. Aquestes 

aire urbanístic, de mobilitat, de temes socials
públics. El turisme és un motor important pel municipi així com de vegades una font de 
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Durant el 2020 Montagut i Oix va desenvolupar un procés participatiu amb la ciutadania per tal 
de definir quines necessitats tenia el municipi, quins projectes proposats per l'Ajuntament volien 

veïnals de millora en relació a 

Aquest 2021 des de l'Ajuntament es proposa donar continuïtat a aquest procés anterior a través 
sions, els acords i el consens en 

El Pla de Millores de Montagut i Oix vol donar unitat als diferents processos que es facin a les 
at el 2020. N'hi ha previstos 3 

Procés 1: Temes urbanístics ( Març i abril )   Procés 2: Temes d'usos d'equipaments. ( Juny i 
Procés 4 : Temes socials ( Octubre-

ol aprofitar l’oportunitat d’aquest Pla per donar estructura formal a la participació del 
municipi amb la creació d’un òrgan de seguiment i consulta dels processos. Amb l’equip de 

at i un reglament per 

esenvolupar processos participatius amb la ciutadania per tal de donar 
el protagonisme a les persones del poble en la presa de decisions d’aspectes 
relacionats amb la mobilitat, els equipaments públics, les qüestions urbanístiques, la 

aspectes de municipi de Montagut i Oix sorgits del procés de l’any 

Hem fet un procés participatiu sota el lema “Parlem de turisme” que ha permès 
englobar i fer sorgir els temes que teníem previstos al projecte inicial. Aquestes 

, de temes socials i d’equipaments 
públics. El turisme és un motor important pel municipi així com de vegades una font de 
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conflictes i saturació del municipi. Amb aquest debat sobre la taula han anat sorgint la 
resta de temàtiques previstes que hi tenen relació directa o indirectament. Es va 
considerar més adient fer un sol procés sota un lema que pogués englobar alguns dels 
aspectes que es volien parlar per sobre de dinamitzar massa processos i que les 
mesures Covid no permetessin fer bé les coses. Si bé en un principi hi havia previst 
fer-ho per separat amb un procés per cada temàtica, la situació del municipi i el 
desenvolupament del treball fet amb el consell de municipi i les mesures Covid ens 
han fet canviar una mica la planificació inicial.  

 
 
Per què s’ha fet?  
(Justifiqueu el projecte) 
Aquest projecte s’ha fet  per donar continuïtat i ampliar la participació ciutadana en la 
presa de decisions de l’Ajuntament A més, des de l’equip tècnic que dinamitza el 
procés, s’aprofitarà l’oportunitat d’aquesta continuïtat per treballar tota la part més 
formal amb l’equip de govern i donar més estructura i marc a la participació a Montagut 
i Oix.  

 
 
Qui ha participaten el procés? 
(Ciutadania, entitats...) 
Ha participat un representat de cada entitat del municipi a través del Consell de 
Municipi que s’ha creat com a òrgan de participació i de seguiment dels processos. En 
total són 13 associacions. També ha participat un total de 50 persones a les trobades 
veïnals per recollir propostes. A les trobades hi ha hagut representació tant del món 
associatiu com econòmic del municipi. Tot i que pot semblar un nombre baix cal tenir 
en compte que era el primer procés amb trobades veïnals presencials. La participació 
ha estat equitativa en quant a gènere i edats ja que han participat perfils diferents i 
persones diverses.   
 
Amb quins recursos  humans i materials s’ha portat a terme el procés? 
Ho hem fet bàsicament amb recursos materials de l’Ajuntament i contant amb els 
recursos econòmics de la subvenció de la Diputació de Girona. Els recursos humans 
han estat  els tècnics del consistori així com del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 
que ha facilitat tot el procés.  
 
 
Metodologia: com i quan 
 
Quines han estat lesfases del procés ? 
Disseny del projecte: 

S’ha constituït un Consell de Municipi amb representants de les associacions i de 
l’equip de govern i s’ha redactat un reglament de participació. Aquest òrgan ha 
participat en el disseny del procés. El disseny s’ha fet tenint en compte els dos pobles 
que pertanyem al municipi ( Montagut i Oix). La realitat dels dos llocs ha fet adaptar 
alguna de les dinàmiques. A la primera fase del  procés s’ha contactat amb SIGMA i 
Consorci de l’Alta Garrotxa com a organismes relacionats amb el tema del turisme per 
coordinar accions i treballar conjuntament les propostes que sorgeixin. S’ha planificat 
les diferents fases del procés en funció de les mesures de la pandèmia.  
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Cada fase ha tingut el seu calendari que ha patit alguna modificació per les mesures 
de la pandèmia. Tot i així sempre s’ha fet el disseny amb la presencialitat  de les 
persones com a punt principal del procés. No s’ha contemplat fer les trobades veïnals 
telemàticament i això ha provocat un retard en el calendari previst però per altra banda 
ha aportat el valor indispensable de la participació ciutadana: el diàleg.     

Comunicació i informació pública  

S’ha informat a la ciutadania a través de la pàgina web de l’ajuntament, de grups de 
WhatsApp i de un repartiment “porta a porta” de díptics explicatius. També s’han 
penjat cartells pel poble amb la informació de les trobades veïnals.   

Recull de necessitats:  

S’ha fet trobades veïnals als dos pobles (Montagut i Oix). A través de preguntes entorn 
al turisme han sorgit propostes que tenen a veure amb la mobilitat al municipi, amb 
urbanisme dels espais públics així com la gestió d’algun equipament municipal que 
properament es vol debatre també amb la ciutadania. Les necessitats recollides es 
detallen l final d’aquest document. 

Anàlisi de necessitats:  

Totes les propostes recollides s’han valorat per part de l’equip de govern i tècnicament 
per tal de reservar un pressupost durant el 2022 per portar-les a terme i establir la 
seva priorització.  

Retorn i avaluació del procés.  

Pel que fa al retorn de les propostes que han sortit es fa un díptic explicatiu, es 
convoca al Consell de Municipi i es publica a la pàgina web de l’Ajuntament.  

Al llarg del 2022 es preveu seguir el desenvolupament de les propostes per anar 
informant periòdicament de com avança el procés fet.  

 
 
Quins mecanismes i einesparticipatives s’han fet servir?  
(Tallers, dinàmiques, suport d’eines TIC en el procés, etc.)  
L’opció metodològica que s’ha utilitzat en aquest procés s’ha basat en les trobades 
veïnals presencials que han permès la reflexió i la construcció conjunta de propostes 
que donin resposta a les necessitats del municipi i de les persones que hi viuen.  
 
També s’ha comptat amb la plataforma ZOOM per allò que s’havia de fer virtualment.  
 
La difusió per les xarxes municipals cartells, porta a porta també s’ha tingut en compte 
a l’hora de comunicar així com els grups de WassAp 
Durant les trobadesveïnals s’han fet dinàmiques que combinaven el debat conjunt, el 
treball en petits grups tant de manera oral com escrita per possibilitar la participació de 
diferents perfils de persones. 
 
Quin ha estat el calendari  o cronograma  del procés? 
(Inseriu el calendari o cronograma) 
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El procés es va iniciar al mes de març amb la redacció del reglament de participació. 
Posteriorment  durant el mes d’abril i maig s’ha constituït el Consell de Municipi i s’ha 
fet tot el treball intern amb aquets òrgan de participació. 
Un cop constituït l’òrgan s’ha fet el treball intern amb SIGMA i Consorci Alta Garrotxa 
per recollir informació i actuacions fetes en relació al turisme. 

El darrer trimestre de l’any s’han fet les trobades veïnals per fer el recull de propostes i 
el tancament del procés amb el Consell de Municipi. 

 
 

No emp leneu aquest apartat
objectius de desenvolupament sostenible (
Originalitat o innovació en el procés participatiu 
(fórmules innovadores d’implicació de la ciutadania)  
 
Quines accions innovadores 
Aquest any hem utilitzat la plataforma ZOOM per fer alguna part del procés 
 
Per què són innovadores?
Per Montagut i Oix es considera innovador perquè no s’havia fet servir mai. 
 
Com s’ha alineat el projecte 
Aquest any es preveu treballar la transversalitat de gènere en els processos 
participatius per donar equitat a la participació d’homes i dones 

S’ha afavorit  la participació de tota la ciutadania fent un treball intern amb l’equip de 
govern per a què doni estructura formal a la participació al municipi 

S’ha tingut en compte  la transparència i la rendició de comptes fent públic tot allò 
relatiu als processos.  

L’enfortiment de la xarxa d’actors del municipi 
Consell de Municipi  

 
 
 
Pla de comunicació vinculat al procés participatiu
 
Quines són les accions comunicatives 
S’ha explicat com hem dit anteriorment a través de xarxes d’internet, WhatsApp o 
bustiada “porta a porta”  i cartells penjats pel poble. També s’ha aprofitat les trobades 
veïnals per anar passat “boca orella” el procés. 
S’ha convocat 2 Consells de 
notable de les associacions del poble
procés per fer el retorn i avaluació. 
S’han editat 2 díptics explicatius que s’han repartit porta a porta
ciutadania estigués informada de les necessitats sorgides durant el procés 2020 i què 
ha sorgit del procés 2021. 
 
Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives?
S’ha fet difusió a cada fase del procés amb la informació corresponent. Les accions 
més potents han estat durant les trobades veïnals i la fase de retorn.  Aquestes s’han 
portat a terme durant el darrer trimestre de l’any. 
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El procés es va iniciar al mes de març amb la redacció del reglament de participació. 
Posteriorment  durant el mes d’abril i maig s’ha constituït el Consell de Municipi i s’ha 
fet tot el treball intern amb aquets òrgan de participació.  

constituït l’òrgan s’ha fet el treball intern amb SIGMA i Consorci Alta Garrotxa 
per recollir informació i actuacions fetes en relació al turisme.  

El darrer trimestre de l’any s’han fet les trobades veïnals per fer el recull de propostes i 
l procés amb el Consell de Municipi.  

leneu aquest apartat  si no hi ha a ccions innovadores 
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?  
Aquest any hem utilitzat la plataforma ZOOM per fer alguna part del procés 

què són innovadores? 
Per Montagut i Oix es considera innovador perquè no s’havia fet servir mai. 

el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17? 
Aquest any es preveu treballar la transversalitat de gènere en els processos 
participatius per donar equitat a la participació d’homes i dones  

la participació de tota la ciutadania fent un treball intern amb l’equip de 
estructura formal a la participació al municipi  

la transparència i la rendició de comptes fent públic tot allò 

L’enfortiment de la xarxa d’actors del municipi s’ha assolit a través de la creació del 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu   

Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme? 
S’ha explicat com hem dit anteriorment a través de xarxes d’internet, WhatsApp o 
bustiada “porta a porta”  i cartells penjats pel poble. També s’ha aprofitat les trobades 
veïnals per anar passat “boca orella” el procés.  
S’ha convocat 2 Consells de Municipi a la fase del disseny que té una representativitat 
notable de les associacions del poble. També s’ha convocat un consell al final del 
procés per fer el retorn i avaluació.  
S’han editat 2 díptics explicatius que s’han repartit porta a porta per ta
ciutadania estigués informada de les necessitats sorgides durant el procés 2020 i què 
ha sorgit del procés 2021.  

calendari de les accions comunicatives? 
S’ha fet difusió a cada fase del procés amb la informació corresponent. Les accions 
més potents han estat durant les trobades veïnals i la fase de retorn.  Aquestes s’han 
portat a terme durant el darrer trimestre de l’any.  
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El procés es va iniciar al mes de març amb la redacció del reglament de participació. 
Posteriorment  durant el mes d’abril i maig s’ha constituït el Consell de Municipi i s’ha 

constituït l’òrgan s’ha fet el treball intern amb SIGMA i Consorci Alta Garrotxa 

El darrer trimestre de l’any s’han fet les trobades veïnals per fer el recull de propostes i 

ccions innovadores o d’alineament a 

Aquest any hem utilitzat la plataforma ZOOM per fer alguna part del procés  

Per Montagut i Oix es considera innovador perquè no s’havia fet servir mai.  

Aquest any es preveu treballar la transversalitat de gènere en els processos 

la participació de tota la ciutadania fent un treball intern amb l’equip de 
 

la transparència i la rendició de comptes fent públic tot allò 

s’ha assolit a través de la creació del 

S’ha explicat com hem dit anteriorment a través de xarxes d’internet, WhatsApp o 
bustiada “porta a porta”  i cartells penjats pel poble. També s’ha aprofitat les trobades 

Municipi a la fase del disseny que té una representativitat 
. També s’ha convocat un consell al final del 

per tal que la 
ciutadania estigués informada de les necessitats sorgides durant el procés 2020 i què 

S’ha fet difusió a cada fase del procés amb la informació corresponent. Les accions 
més potents han estat durant les trobades veïnals i la fase de retorn.  Aquestes s’han 
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Disseny del seguiment, retorn i avaluació 
Com s’ha fet el seguiment del procés? 
El seguiment del procés s’ha fet a través des les trobades entre l’equip tècnic i l’equip 
de govern així com rendint comptes al Consell de Municipi. Les trobades periòdiques 
amb uns i en moments claus del procés amb d’altres han estat la base del seguiment.  
 
Amb quins indicadors s’haavaluat? 
Nombre de persones que participen a les trobades i tipologia ( gènere,edat, membre 
d’associació o no...) 
Tipologia de propostes que sorgeixen. Si hi ha varietat d’àmbits o només es centren en 
un de concret ( ex. Urbanístic) 
Ús i aprofitament de les plataformes virtuals en el procés  
Grau de coneixement de les persones del municipi dels processos 
 
Quines accions de retorn  del procés a la ciutadania s’han  efectuat? 
Les accions de retorn s’han fet porta a porta a través de dos díptics editats durant 
l’any. Un que recollia les necessitats que es van recollir amb la ciutadania durant el  
procés 2020 i un altre amb les  propostes que ha fet la ciutadania durant el procés 
2021.  
A més s’ha convocat un Consell de Municipi per organitzar les trobades veïnals i 
després d’aquestes per fer una valoració del procés i retorn de resultats.  
 
Els resultats han estat sorprenents perquè un tema com el turisme ha fet sorgir moltes 
necessitats i propostes veïnals d’altres temàtiques com l’organització d’aparcaments, 
el debat de les autocaravanes o fins i tot què fer amb l’edifici de la rectoria d’Oix.  

Durant aquest procés no s’ha previst fer votacions perquè el mateix procés demanava 
més debat ciutadà i recull de propostes que votacions.  

Un dels aspectes destacables d’aquet procés ha estat el fet de fer un reglament de 
participació i constituir un Consell de Municipi. Pensem que aquets fet dona solidesa i 
continuïtat al què s’ha fet en relació a la participació al municipi anteriorment.  

Valorem molt positivament la participació, tot i que una cinquantena semblin poques 
persones han aportat molt i pensem que el fet de ser la primera vegada presencial  i 
les mesures Covid-19 també ha influït.  

Com a repte de futur ens proposem aprofitar més l’òrgan del Consell de Municipi per 
veure com pot ser un espai de debat, propostes, demandes ciutadanes...  

 
 
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.) 
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Serveis tècnics de supervisió, direcció i control 2.200€  

Campanya de comunicació, difusió i materials diversos d’informació en paper i virtuals  
1.239,04  
Factura 1) 709,06€ 
Factura 2) 529,98€ 
 
 
 
TOTAL DESPESES : 3.439,04€  
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