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Ajuntament de Mieres 

NOM DEL PROJECTE 

PLA DE PARTICIPACIÓ ANUAL - MIERES 2021

Breu descripció del projecte

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.

Nombre d’habitants del municipi

345 persones   

Procés/projecte 

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

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. Són:  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

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

Aquest  projecte  és  necessari  per  donar  continuïtat  i  ampliar  la  participació  ciutadana en la
presa  de  decisions  de  l'Ajuntament  en  relació  a  pressupostos  i  equipaments  públics  del
municipi.

Qui participarà al procés?

En  el  processos  participatius  podran  participar  totes  les  persones  majors  de  12  anys
empadronades o inscrites al Registre de Participació ciutadana de Mieres. El els processos del
Consell dels Infants podran participar els infants d’edats compreses entre els cursos reglats de
1r a 6è de primària.  Ho faran a través dels òrgans de participació del Consell dels Infants i
Consell de poble o bé a títol individual en les trobades de les fases dels diferents processos

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

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: 
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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 fases del procés s’han planificat?

Els tres processos contemplen les fases següents. 

- Fase de disseny del procés ( amb els tècnics i òrgans formals de participació del poble) 

- Fase de comunicació a la ciutadania ( presencial i virtual) 

- Fase de presentació de propostes ( presencial i virtual) 

- Fase de validació de propostes ( equips tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa) 

- Període de votació ( presencial i virtual) 

- Fase de retorn de resultats ( presencial i virtual) 

- Fase d'implementació 

- Fase de valoració (amb els tècnics i òrgans formals de participació del poble) 
El cronograma està especificat en el projecte adjunt ( previsió de Febrer a Desembre)

Quins mecanismes i eines participatives utilitzarem? 
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.) 
La presencialitat de les persones serà la base de la metodologia encara que s'hagi de fer en
grups  petits.  Les  trobades  presencials  seran  la  tònica  habitual.  També  es  compta  amb  la
plataforma Decidim i Zoom  per tot allò que s'hagi  de fer virtualment.  La difusió per  xarxes
municipals, cartells i porta a porta també es tindrà en compte per comunicar. La metodologia de
la participació ciutadana a Mieres des de fa 4 anys es basa en incorporar  espais presencials
que permetin la reflexió conjunta de la ciutadania, per tal que puguin deliberar conjuntament i
arribar a acords a través del consens. 

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

El mètode es basa en sessions presencials : 

- Sessions dels consell de poble i del consell dels Infants  ( els infants també participen al Ple 
Municipal) 

- Sessions deliberatives: a través de trobades amb la ciutadania de Mieres . Aquest any també 
virtuals a través de ZOOM
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Quin és el calendari o cronograma del procés?

* Inseriu el calendari o cronograma

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?

Ús  de  plataformes  com Zoom que  no  s'han  utilitza  mai.  Sessions  amb  petits  grups  i  més
gamificades. Habitualment fem sessions amb molts participants. Tot i així en la mesura que
sigui possible es mirarà de mantenir  la presencialitat  en grups  encara que sigui  en espais
exteriors. En funció de com avanci la pandèmia innovarem més o menys.

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

Aquest any es preveu treballar la transversalitat de gènere en els processos participatius per fer
equitativa la presencialitat entre homes i dones. 

La participació es a Mieres es preveu des dels 6 anys i per tant s’afavoreix la participació de
tota la ciutadania.

Es treballarà en favor de la transparència i la rendició de comptes publicant tot el que es faci a
la plataforma Decidim 

Es treballarà l’enfortiment de la xarxa dels diferents actors a través del consell de poble o altres
xarxes que te representativitat dels diferents actors del municipi. 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu 

Quines són les accions comunicatives previstes?

Pel que fa al Pla anual de participació també es tindrà en compte allò que té a veure amb
accions  de  comunicació,  informació  o  difusió.  Cada  procés,  consulta  o  projecte  que  recull
aquest document tindrà en compte accions de comunicació que seguiran el següent esquema:
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El  detall  de  cada  un  dels  cercles  quedarà detallat  en  la  fase de  disseny de cada  un dels
processos. 

S’utilitzaran  per  aquestes  estratègies  eLs  canals  habituals  de  comunicació  i  informació  del
poble de Mieres. 

- Butlletins municipals (habituals o especials). 

- Xarxes socials.

- Pàgina Ajuntament de Mieres.

- Plataforma Decidim Mieres.

- Cartelleres al poble, comerços i altres espais per penjar cartells. 

- Contactes d’entitats o persones individuals a través de correus electrònics.

- Difusió a través de grups de Whatsapp públics del poble .

Quin és el calendari de les accions comunicatives?

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 es farà el seguiment del procés?

A través de les trobades amb el Consell dels Infants i el Consell de poble. N'hi ha previstes 4
durant el 2021. Aquest any s'incorpora un representant del consell dels infants al consell de
poble i es vinculen els dos òrgans que fins ara funcionaven més separats.

Amb quins indicadors avaluarem?

Nombre i tipologia de persones que participen a cada procés. Tipologia de propostes i origen
d'aquestes.  Us   i  aprofitament  de  les  plataformes  digitals  per  trobades  virtuals  ,  grau  de
coneixement del poble dels processos...

Quines accions de retorn del procés a la ciutadania estan previstes?

Informació dels resultats de la votació, calendari de la implantació de les propostes, visita a
l'espai de l'escola que treballarà aquest any el Consell dels Infants. Es farà el retorn en paper i
en mitjans digitals.
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Pressupost del projecte/procés

Quin és el pressupost del projecte?

*Inseriu taula, excel o imatge


