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 Ajuntament de Montagut i Oix  

NOM DEL PROJECTE 

PLA DE MILLORES DE 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 continuitat 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 
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)Procés 4 : Temes socials ( 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 acordat i un reglament per 
reforçar aquesta estructura 

Nombre d’habitants del municipi 

930 

Procés/projecte  

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

.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 
equipament públics, les qüestions urbanístiques, la vida social i altres aspectes del municipi de 
Montagut i Oix sorgits al procés 2020 

També hi ha implícits els objectius de:  

- Facilitar informació adequada a tota la ciutadania per a què pugui participar amb 
igualtat de condicions.  

- Desenvolupar les sessions veïnals dins un marc de comunicació no violenta.  
- Facilitar la participació d’aquells col·lectius que tenen més dificultats de participació per 

la seva diversitat  

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. El fet de treballar tota la part més formal amb l'equip de 
govern també farà que es doni més estructura i marc a la participació a Montagut i Oix. 

Qui participarà al procés? 



Annex a la sol·licitud  
Subvenció per al foment de les polítiques de participació ciutadana  

Tota la ciutadania de Montagut i Oix major de 16 anys empadronada al municipi.  Ho faran a 
través de trobades veïnals presencials o en plataformes digitals i aquells mecanismes que es 
posin a disposició en cada fase del procés.En funció de cadascun dels  processos les trobades 
en faran en diferents zones i espais del municipi tot i que les persones que hi podran assistir 
seran de tot arreu.  

 

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

Recursos humans es compta amb les persones que formen part de l'equip de govern, 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 per la part de comunicació i trobades 
veïnals. 

Metodologia: com i quan 

Quines fases del procéss’han planificat? 
Els diferents processos tindran les següents fases:  
 

Fase 1: Disseny del procés  

En aquesta primera fase ens referim a la part de definició metodològica del procés que es 
seguirà per dur a terme els  espais deliberatius i establir el calendari previst. 

En aquesta fase cal:  

− Convocar l’equip de govern i les persones tècniques implicades en el procés 
per establir normes i límits ( petit reglament de participació) 

− Dissenyar la proposta metodològica i els espais de deliberació 

− Planificar calendari del procés 

− Elaborar el pla de comunicació  

Fase 2: Comunicació a la ciutadania   

En qualsevol procés de participació aquesta fase és de vital importància. S'ha de garantir a la 
ciutadania el dret a ser informada sobre el què, el com, el quan, el perquè i els límits 
participatius del procés que es vol dur a terme. 

En aquesta fase es faran les següents accions:  

− Presentar públicament el procés a través de diferents canals ( en paper, pàgina web, 
etc)  

− Preparar els material per a la difusió i mitjans de comunicació municipals o comarcals.  

Fase 3: Deliberació dels projectes  

En aquesta etapa del procés la ciutadania té l'oportunitat d’exposar les necessitats  que detecta 
i presentar propostes en cada projecte a través de conversa, deliberació i intercanvi  veïnal. 
Unes propostes que quedaran recollides per valorar tècnicament.  

En aquesta fase es faran les següents accions:  

− Convocar  i dinamitzar les sessions de deliberació i construcció conjunta presencials. 
Es duran a terme les sessions necessàries per complir amb les ràtios de la situació 
sanitària.  

− Convocar i dinamitzar les sessions de deliberació i construcció conjunta virtuals 

Fase 4: Validació de propostes  
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Cal tenir en compte en aquesta fase les persones tècniques de les temàtiques que hagin pogut 
sorgir per tal de donar una resposta ben argumentada i validada.  

En aquesta fase es portaran a termes les següents accions:  

− Fer un treball d’argumentació i validació tècnica per garantir la viabilitat que el retorn és 
adequat. 

− Prendre decisions per part del consistori de com es pot donar resposta a les propostes 
que sorgeixin. 

− Preveure i analitzar la viabilitat de generar espais de participació continuada al municipi 
arran de les necessitats i resultats de les trobades deliberatives.  

En cas que fos necessari es faria una fase de votació però la prioritat és arribar al consens en 
la fase de deliberació.  

Fase 5: Fase de retorn de resultats 

La darrera fase de qualsevol procés participatiu té a veure amb la rendició de comptes, és a dir, 
amb la devolució dels resultats. No només es tracta d'un exercici de transparència, sinó també 
de respecte a les persones que hi han participat. També permet generar confiança entre els 
governants i reforçar el crèdit del procés en futures edicions.  

En aquesta fase les accions previstes són:   

− Fer un retorn de la resposta a les propostes de la ciutadania. 

− Proposar millores per tal que puguin ser incorporades en el següent procés de 
participació ciutadana. 

La fase d’implementació dels projectes anirà en funció del ritme de desenvolupament 
d’aquests. 

 
 
Quins mecanismes i einesparticipativesutilitzarem?  
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  
L’opció metodològica que s’utilitzarà en aquest Pla es basarà en les trobades veïnals 
presencials que permetin la reflexió i la construcció conjunta de propostes que donin resposta a 
les necessitats del municipi i de les persones que hi viuen. També es compta amb la plataforma 
ZOOM per allò que s’hagi de fer virtualment. La difusió per les xarxes municipals cartells, porta 
a porta també es tindrà en compte a l’hora de comunicar.  

 

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

Trobades deliberatives presencials en grups petits amb la ciutadania de Montagut i Oix. Aquest 
any també es faran de manera virtual per facilitar l’accés i la participació a través de ZOOM 

Quin és el calendari o cronograma del procés? 

* Inseriu el calendari o cronograma 
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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 transversalitatde gènere en els processos participatius per 
donar equitat a la participació d’homes i dones  
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 Es vol afavorir 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  

Es tindrà 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 anirà paral.lel al treball amb l’equip de govern per 
donar estructura a la participació al municipi  

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

Quines són les accions comunicatives previstes? 

Per informar d’aquest pla també es tindrà en compte accions de comunicació, informació i 
difusió. Cada procés que recull aquest document tindrà en compte accions concretes. 
S’utilitzaran les següents eines i recursos:  

- Xarxes socials del municipi  
- Pàgina web de l’Ajuntament  
- Cartelleres del poble  
- Difusió “porta a porta”  
- Difusió a través de grup de Whatsapp del municipi  

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 

Es donarà cobertura a l’inici dels processos, durant el seu desenvolupament i sobretot en la 
fase de retorn.  

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

A través de les trobades amb l'equip tècnic i l'equip de govern. N'hi ha previstes  6 durant el 
2021. 

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 les trobades veïnals per zones. Calendari de la implantació de les 
propostes, Tot el que es faci de treball amb l'equip de govern de definició de marc i estructura 
també es donarà a conèixer. Es farà el retorn en paper i en mitjans digitals. 

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 
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