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Com es diu el procés?
Procés participatiu - Decidim les normes de convivència

Objectiu?
L’objectiu és que la ciutadania prengui part activa al dia a dia i participi de la responsabilitat de
prendre decisions sobre afers que ens afecten a tots.

Per què ho hem fet?
Brunyola i Sant Martí Sapresa és un municipi poc poblat i disseminat en un extens terme
municipal (37km²), distribuït entre els veïnats de Sant Martí Sapresa i de Brunyola, així com en
les desenes de masies i habitatges aïllats. Això fa que per l’Ajuntament sigui una prioritat
exercir la funció de punt de trobada entre els veïns i veïnes del poble.
L’equip de govern de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa, a través l’Àrea de
Participació, va impulsar aquest Pla de Participació Ciutadana buscant articular íntegrament la
política municipal des de la implicació directa de la ciutadania

Què hem fet?
Establir les bases organitzatives dels òrgans participatius de caràcter permanent que es creen a
partir del Pla de Participació Ciutadana, que són els espais que articularan el conjunt dels
processos participatius;
ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
-

Consell del Poble: òrgan consultiu plenari del conjunt dels ciutadans del municipi,
convocat de manera ordinària una vegada a l’any.
Consells sectorials: òrgans consultius de caràcter sectorials del municipi reunits de
manera ordinària una vegada a l’any, abans de la celebració del Consell del Poble. N’hi
ha dos:
 Consell de la Gent Gran
 Consell de Joventut
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Cos de voluntariat: òrgan de ciutadans voluntaris del municipi que, segons els acords
presos als consells permanents (Consell del Poble i Consells Sectorials), desenvolupen
tasques de millora i de manteniment del municipi.

Com ho hem fet?
FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU
-

Fase informativa: l’Ajuntament ha editat material informatiu sobre el funcionament
del Ple, les Juntes de Govern, així com d’altres elements sobre el funcionament
institucional, com també el que s’ha editat en el butlletí extraordinari per explicar el
nou Pla de Participació.

-

Fase deliberativa: consistent en la reunió dels òrgans permanents de participació. La
primera reunió ha estat dels Consells Sectorials i la següent del Consell de Poble per
fixar les prioritats del municipi per part dels veïns.
Fase d’estudi: corresponent a l’equip de govern, amb tècnics i assessors municipals.
Aquesta ha estudiat la viabilitat econòmica i jurídica.
Fase de retorn: consistent en la resposta a les demandes ciutadanes.
Fase d’execució: el govern municipal executa les actuacions previstes en relació amb
les diverses prioritats.

-
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Amb quins recursos ho hem fet?
Recursos humans:
- Òrgans de govern
- Assessor Jurídic
- Tècnics de Participació Ciutadana
Recursos materials:
- Material informatiu: butlletins

Com ho hem explicat?
EL PLA DE COMUNICACIÓ
Qualsevol procés participatiu requereix un procés informatiu i per això, cal que l’estudi i el
retorn d’aquestes propostes, així com la informació sobre el seu estat d’execució posterior, es
comuniquin de manera adequada als veïns i veïnes, per tal que aquests puguin percebre que la
seva participació s’ha pres en consideració i que, alhora, ha tingut un resultat pràctic.
Els recursos i procediments comunicatius han estat els següents:
- Butlletí municipal
- Xarxes socials: facebook, twitter, web
- Altres recursos: correu postal, telèfon

EL RETORN
El retorn es correspon a la incorporació del procés de participació ciutadana en el cicle de
decisió política del nostre Ajuntament. Les polítiques públiques es porten a terme en diferents
fases, seguint un itinerari i de forma seqüencial.
1. Identificació de les necessitats o de problemes i la seva inclusió a l’agenda pública
d’actuació.
Per resoldre-la hem de tenir en compte la interdependència de les necessitats, el seu caràcter
subjectiu i el seu caràcter global.
Aquesta fase ha comptat amb les aportacions directes dels participants del procés de
participació ciutadana.
2. Formulació d’alternatives.
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La decisió no és automàtica, perquè és necessari plantejar tant les alternatives d’acció com les
seves conseqüències.
Aquesta formulació ha estat realitzada pels participants del procés de participació ciutadana,
posada en relació a un assessorament jurídic específic sobre la matèria de civisme.
3. Presa de decisions.
Es fonamenta en l’anàlisi de les diferents alternatives plantejades, tenint en compte no només
aspectes tècnics o econòmics sinó també les seves repercussions polítiques i socials. Aquesta
fase s’ha pres conjuntament entre els participants i l’equip de govern, de manera que s’han
incorporat totes les aportacions en el procés de decisions.
4. L’execució del programa.
El projecte d’ordenança de civisme i convivència ciutadana es preveu que s’aprovi inicialment
pel Ple de l’Ajuntament durant el mes de novembre de 2018, i que entri en vigor després de la
tramitació administrativa pertinent, que es preveu que finalitzi durant el gener de 2019.
5. L’avaluació i control dels resultats.
Es preveu que es realitzi al cap d’un any de l’entrada en vigor de l’ordenança. L’avaluació i
control dels resultats es realitzarà conjuntament amb les persones que hi desitgin participar,
mitjançant els òrgans de participació que s’han creat precisament per la participació
ciutadana.

Calendari
NOVEMBRE 2017

GENER 2018

FEBRER 2018

Redacció del Pla de
Participació Ciutadana

Organitzar i dinamitzar la
primera sessió dels
Consells Sectorials

Organitzar i dinamitzar
la primera sessió del
Consell del Poble

Redacció del reglament
i procediment del
Consell del Poble

Organitzar i dinamitzar la
primera sessió del Cos
del Voluntariat

MARÇ 2018

Buidatge de les
sessions dels òrgans
de participació

Redacció
de
la
proposta de retorn
per part de l’equip de
govern (Butlletí)

Redacció del reglament
i procediment dels
Consells Sectorials
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SETEMBRE 2018

Informe de
seguiment, avaluació
i proposta de millora
del procés
participatiu
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Redacció del reglament
i procediment del Cos
del Voluntariat
Programar el calendari
de desplegament del
Pla de Participació
Elaborar material
informatiu

Pressupost
El pressupost per aquest Pla de Participació Ciutadana és de 4.554,47€. A continuació es
detallen les despeses:
Material informatiu:
 Butlletí informatiu = 159,12€
Hores de dedicació del tècnic de participació
 Redacció i programació del Pla de Participació Ciutadana: 696,96€
 Redacció dels reglaments i procediments òrgans participatius: 232,32€
 Organització i dinamització de les primeres sessions: 309,76€
 Buidatge de les sessions: 271,04€
 Elaboració de proposta de retorn: 2.265,75€
 Redacció de proposta retorn: 309,76€
 Redacció de proposta de millora: 309,76€

Avaluació
Com a avaluació en donem un resultat satisfactori, amb l’objectiu de millorar any rere any.
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