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Logo de l’ajuntament       Logo del procés (si n’hi ha) 

 

  

NOM DEL PROJECTE  

PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT LOCAL A LLAMBILLES 

Breu descripció del projecte 

Té per objectiu generar una anàlisi reflexiva sobre la situació actual del municipi i el seu entorn: 
“on estem?” que serveixi per reflexionar i definir quin municipi volem :”on ens agradaria estar?” 
Les planificacions estratègiques ens ajuden a dissenyar les línies mestres i les actuacions que 
ens permetran anar en la direcció adequada. 

 

Nombre d’habitants del municipi 

  720 

Procés/projecte  

Què volem fer (Indiqueu-ne l’objectiu)? 

Es vol elaborar un Pla Estratègic de desenvolupament local per al municipi de Llambilles. 

Per què ho volem fer? (Justifiqueu la necessitat del projecte) 

La planificació estratègica es vol fer de forma participada perquè la participació, en tant que 
mecanisme per escoltar les veus del diversos actors socials i econòmics, enriqueix el contingut 
de les decisions. No és el mateix prendre una decisió comptant amb una única opinió, per 
vàlida i competent que pugui ser, que escoltant les aportacions de diverses persones i entitats. 

Qui participarà al procés? 

Representants polítics, personal municipal i d’altres administracions, agents socials, econòmics 
i territorials, líders d’opinió i ciutadania no adscrita. 

Amb quins recursos humans i materials es portarà a terme el projecte? 

L’Ajuntament ha contractat l’empresa Neópolis per ajudar-lo en el desenvolupament 
d’elaboració d’aquest Pla Estratègic, A part, compta amb la col·laboració dels serveis tècnics, 
administratius i regidories municipals, així com les instal·lacions i equipament municipals. 

Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 
DIAGNOSI: 
1.1 Voluntat de treballar concertadament 
1.2 Recopilació d’informació pròpia 
1.3 Creació de l’estructura orgànica del pla  
ESBORRANY INICIAL DE L’ESTRATÈGIA 
2.1 Elaboració de l’informe socioeconòmic del territori 
2.2 Elaboració de grup de discussió i debat (complement participatiu) 
2.3 Elaboració de la matriu dafo 
FULL DE RUTA 
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3.1 Definició de la missió 
3.2 Definició de les línies estratègiques, els objectius generals, i les accions específiques del pla 
estratègic mitjançant espais participatius. 
 
Quins mecanismes i eines participatives utilitzarem?  
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  
Sessions de treball amb el nucli dinamitzador. Jornada participativa de propostes. Qüestionari 
de diagnosi en família adreçat a tota la ciutadania. Contactes periòdics amb referents locals del 
rpojecte. Tallers participatius i tallers amb regidors i regidora. Sessió de presentació del 
document de treball. Es preveu en tot el procediment el suport d’eines TIC. 

Es faran servir dos o més mecanismes i/o eines diferents? 

Sí: Grup de discussió, tallers participatius, qüestionari en família, etc. 

Quin és el calendari o cronograma del procés? 

* Inseriu el calendari o cronograma 

-Organització: 

1 mes 

-Diagnòstic: 

3 mesos 

-Fase de propostes (redacció i presentació Pla Estratègic): 

Entre 2 i 3 mesos. 

No cal omplir si no es considera necessari (Accions innovadores i ODS) 

Originalitat o innovació en el procés participatiu (fórmules innovadores d’implicació de 
la ciutadania):   

Quines accions innovadores volem fer servir? I per què són innovadores? 

Els canals participatius previstos suposen una innovació a nivell local ja que estan pensats per a garantir la definició 
compartida d’un full de ruta cabdal per al municipi. 
 
Destaca especialment el qüestionari en família; pensat per facilitar la participació als veïns i veïnes que no assistiran a 
les sessions de debat presencials i per a incentivar debats sobre el municipi al sí de les llars .Sí. Es vetllarà perquè en 
totes les fases hi hagi representació de discursos en aquest sentit 
 

Com alinearem el projecte als objectius de desenvolupament sostenible, ODS 5,10,16 o 17? 

ODS5 -Sí. Es vetllarà perquè en totes les fases hi hagi representació de discursos en aquest sentit 
ODS 10 -Està previst treballar a partir de mapes d’actors a l’hora de promoure espais participatius, per garantir 
representativitat de 
ODS 16 -Els canals participatius també suposen exercicis de transparència i trasllat d’informació. A més, es preveuen 
accions de 
ODS 17- Espais deliberatius presencials per a diagnosticar i formular propostes entre agents diversos de Llambilles 
 
 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

Quines són les accions comunicatives previstes? 

La difusió del procés es canalitzarà a través dels mitjans a disposició de l’Ajuntament (web, xarxes, bustiatges, 
mailings, etc.). Alhora, els espais deliberatius també esdevenen oportunitats en clau de difusió, pedagogia i 
transparència 
 
Quin és el calendari de les accions comunicatives? 

Totes les fases del procés (organització = 1 mes / diagnòstic = 3 mesos / propostes = 2.3 mesos)preveuen accions 
comunicatives a través dels mitjans a disposició d ’Ajuntament i dels espais de debat 
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Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

Totes les fases del procés (organització = 1 mes / diagnòstic = 3 mesos / propostes = 2.3 mesos)preveuen accions 
comunicatives a través dels mitjans a disposició de l’ Ajuntament i dels espais de debat 
Amb quins indicadors avaluarem? 

El nombre de qüestionaris en família recollits, el volum d’assistents a les sessions deliberatives, la quantitat i qualitat 
d’aportacions i propostes recollides + accions de seguiment i avaluació aprofitant les sessions del Grup Motor. Val a 
dir que es preveu incloure al document final de Pla Estratègic un apartat amb indicacions sobre el seguiment i 
avaluació del desplegament del projecte, amb la voluntat de garantir espais de treball en xarxa a posteriori 
Quines accions de retorn del procés a la ciutadania estan previstes? 

Retorn de resultats dels canals participatius (qüestionari, grup de discussió, tallers participatius) als participants i a la 
ciutadania en general. + sessió de presentació dels resultats del Pla i accions de retorn generals un cop es disposi 
del Pla definitiu. 
Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 
 

 
Despeses detallades Euros 

Fase 1: organització 907,50€

Fase 2: Diagnosi 3.388€

Fase 3: Propostes 2.105,40€

Material fungible i altres 435,60€

 
0,00€ 

 0,00€ 

 0,00€ 

 0,00€ 

 0,00€ 

Total despeses 6.836,50€ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


