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1. INTRODUCCIÓ
En aquest document hi trobareu l’anàlisi del procés dut a terme al poble de Mieres en
relació als pressupostos participatius. Aquest espai de participació ciutadana s’ha
implementat en tres ocasions : any 2016, any 2017 i any 2018. En aquest cas, el
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document recull la valoració tècnica del procés fet el 2018. Tot i així podeu trobar
referències o comparatives amb el de l’any 2016 i 2017 en algun dels seus apartats.
El primer apartat és un preàmbul on s’exposa breument com s’organitza i es viu la
participació ciutadana al poble de Mieres i en quin context es dona.
En un segon apartat es fa referència a conceptes clau com ara què s’entén per
participació, quines tipologies hi ha, quins espais participatius es reconeixen com a tal
o bé què és considerat un procés participatiu així com també els objectius dels
pressupostos participatius. A cada un dels sub apartats hi podreu trobar, a més, un
quadre que recull com es concreta en el cas de Mieres
Seguidament trobareu la part de valoració dividida en les diverses fases que
contempla aquest procés participatiu. Començant per la fase de disseny, seguint per la
recollida de propostes i la validació d’aquestes i acabant per la fase de votació i els
òrgans de seguiment del procés
Al darrer apartat hi ha la bibliografia i els links de la documentació utilitzada en la
valoració i el procés.
2. PREÀMBUL
La participació ciutadana, és una aposta estratègica i estructural de l'Ajuntament de
Mieres. En aquest sentit l’equip de govern ha establert des de fa 3 anys un espai per a
què aquesta participació esdevingui real i vagi més enllà d’unes votacions electorals,
dels recull d’opinions o d’altres fórmules que s’anomenen o que tenen a veure també
amb la participació ciutadana.
Mieres ha fet una aposta forta i una proposta de participació a la ciutadania en l’àmbit
dels pressupostos municipals. El que es coneix com a “pressupostos participatius”.
Els objectius són:
Participació: incorporar a la ciutadania en la decisió d’allò que és públic.
Inclusió: tenir en compte la diversitat de persones i col·lectius del municipi.
Decisió: decidir com es gestiona una part dels recursos municipals.
Sensibilitat: acostar-se a les necessitats i les demandes de la població tot obrint la
gestió municipal als destinataris dels serveis perquè hi puguin influir.
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Corresponsabilitat: conscienciar a la ciutadania del fet que els recursos són limitats i
fer-la corresponsable de la priorització de la despesa municipal.
Aprenentatge: donar a conèixer quants recursos té l’ajuntament, d’on es recapten i
com es poden gastar.
Democràcia: fomentar la cultura democràtica i avançar cap a una democràcia més
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participativa.
Millora de les polítiques: millorar les polítiques públiques impulsades per l’ajuntament
a partir del coneixement que té la població de les seves problemàtiques, la seva
creativitat a l’hora de pensar propostes d’actuació i el seu sentit comú a l’hora de
prioritzar aquestes accions.
Aquesta participació va més enllà dels joves, els adults o la gent gran i s’inicia ja de
ben petits. El 2017 es decideix constituir el Consell dels Infants i reservar una part del
pressupost municipal a les franges infantils del poble ( de 6 a 12 anys ). Tot i que no
s’inclou a la part de pressupostos reservats per als joves, adults o gent gran sí que es
repeteix el model del procés ( Reglament, presentació de propostes, votació i retorn).
Es comença des de petits a fer pedagogia sobre el què vol dir participació ciutadana.
3. CONCEPTES CLAU
3.1 Participació ciutadana: de què estem parlant?
El terme participació ciutadana pot interpretar-se de moltes maneres; ja que és una
expressió conceptualment polisèmica i que, a més a més, ha propiciat una amplia
diversitat d’experiències.
La participació ciutadana no és una opció, és una necessitat. Avui no ens queda altre
remei que incorporar la deliberació pública, ja que necessitem prendre decisions
intel·ligents, implementar-les adequadament i comptar amb una ciutadania que ens
ajudi tan en un sentit com en un altre.

Es poden donar diferents tipus de participació:
Participació política: aquella participació que es produeix al voltant del debat públic
sobre assumptes d’interès col·lectiu. Una participació que, finalment, serveix per
expressar les nostres opinions i influir en les decisions que s’adopten des de les
instàncies governamentals.
Participació promoguda des de les institucions: es tracta d'iniciatives que estan
proliferant, que expressen l'existència d'una societat civil forta i que, per tant, caldria
4

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Bon Govern, Transparència i Participació / 027,
Núm. expedient: 7040, Codi Classificació: X020200, Any expedient: 2017

Memòria: Memòria Aportar Pressupostos
participatius 2018

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: GJHGU-P9PPL-FVARE
Pàgina 5 de 19

potenciar-les des de les institucions mateixes, ajudant-les a expressar-se i sent
receptius de les seves veus
Participació ciutadana com a procés deliberatiu: les institucions públiques poden
promoure també diferents tipus de participació en funció de diferents criteris. De fet, en

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1289286 GJHGU-P9PPL-FVARE FEA5486143216D45ADABB700F210BF99ACB079AA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

institucions polítiques podem distingir dos grans criteris a l’hora d’analitzar i valorar les
seves dinàmiques democràtiques: qui pren les decisions i com es prenen aquestes
decisions:
a) En relació a qui pren les decisions, les alternatives són dues: els ciutadans
directament (democràcia directa) o aquells representants que han estat
escollits per fer-ho (democràcia representativa).
b) En relació al com es prenen les decisions, també hi ha dos grans
alternatives: sumant les preferències individuals (democràcia agregativa) o
discutint sobre les diferents alternatives (democràcia deliberativa).

3.2 Espais participatius
Espais participatius: són òrgans amb vocació de permanència on l’Administració es
reuneix periòdicament amb ciutadania o entitats de la societat civil per tal d'interactuar
entorn una política sectorial.
3.3 Processos de participació : són experiències de participació puntuals i concretes,
ja que no es tracta d'espais estables, sinó de dinàmiques que tenen un moment inicial i
un moment final que, a més, coincideix amb la presa d'una decisió. Aquesta decisió
concreta és una decisió de política pública: és a dir, l'aprovació d'un pla, un programa
o un projecte d'actuació
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4. AVALUACIO PLA ANUAL DE PARTICIPACIÓ
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
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4.1 FASE DE DISSENY: definició del model de pressupostos participatius
En aquesta fase ens referim a les tasques de definició exhaustiva del model de
pressupostos participatius. La fase de disseny es va fer el 2016 per part del consistori
de l'Ajuntament de Mieres que va anar a conèixer altres experiències de pressupostos
participatius. No es va incloure la ciutadania en la seva elaboració, durant el mes de
març de 2016 es va fer una aprovació inicial i seguidament una presentació pública per
tal de donar a conèixer el reglament, resoldre dubtes i incorporar esmenes,
al·legacions i propostes de la ciutadania i no va ser fins al mes de maig, que es va
aprovar definitivament amb la incorporació de tres de les quatre esmenes que la
ciutadania havia presentat. Posteriorment, al mes de juliol, es va fer la revisió amb el
Consell de Poble i es van incorporar els canvis que el Consell va proposar.
En aquesta fase es crea el Consell de Poble i s'elabora el Reglament de participació
popular de Mieres s'aprova al maig del 2016 i que inclou:


Exposició dels motius



Ciutadans i ciutadanes de Mieres



Processos de participació ciutadana



Òrgans de coordinació



Àmbits d'aplicació



Mecanismes de participació



Drets dels ciutadans/es a la participació ciutadana (no només empadronats
sinó els que demostrin vinculació amb el poble i que es registrin)



La participació de les associacions

En aquesta fase el Consell de Poble també elabora un document que recull:

- Límits del pressupost municipal
- Criteris per acceptar les propostes
- Com i on presentar les propostes
- Calendari previst del procés
- Com es votaran les propostes aprovades
A més també s'adjunta un model de fitxa per presentar la proposta
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El 2017 tal i com s’ha comentat anteriorment també entra en funcionament el Consell
dels Infants tot i que no participa directament d’aquest procés d’adults sinó que fa el
procés en paral·lel.
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VALORACIÓ FASE DISSENY
Pel que fa a aquesta part del procés la valoració que en fem recull aquest aspectes:

4.2 FASE INFORMATIVA : exercici de pedagogia, informació i definició dels
límits participatius
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
Límits participatius
El pressupost municipal no és il·limitat, hem de tenir en compte que en el pressupost
s'hi inclouen les despeses generals ( personal, serveis i altres) així com les despeses
de les àrees d'activitats (culturals, benestar social, medi ambient, urbanisme…) Hem
de considerar a més que una part del diners del pressupost s'obtenen a partir de
finançament extern i són diners que l' Ajuntament no té garantits totalment any rere
any. Per tant no és fàcil valorar econòmicament quina quantitat de diners es podrien
sotmetre a debat participatiu. Un cop calculades aquestes despeses habituals el que
queda per inversió que siguin fons propis es sotmet a pressupostos participatius.
La partida que s'hi vol destinar es presenta al Consell de poble. Un cop és validada per
aquest òrgan es convoca Audiència pública i s'aprova posteriorment pel Ple municipal
Cal dir que en el procés del 2017 es va arrodonir la quantitat de diners per facilitar el
procés posterior de presentació de propostes i votacions.
Tot i les dificultats, finalment la decisió política presa ha estat la següent els darrer dos
anys
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ANY

PRESSUPOST TOTAL
AJUNTAMENT

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

% QUE REPRESENTA

2016

327.129,86€

23.485,94€

7,18%

2017

355.778,00€

20.000€

5,62%

2018

385.385,48€

20.000€

5,18%

Al llarg del procés de Mieres s’utilitzen diferents materials i canals de difusió, un esforç
que ha revertit una participació àmplia i plural, sobretot en el moment de la votació.
Per tal d'informar a la ciutadania de Mieres de tot el procés s'utilitzen diferents eines i
mitjans de comunicació
Mitjans telemàtics: s'ha utilitzat tant en el procés del 2016 com el del 2017 i 2018 la
web i el facebook de l'Ajuntament. S'hi ha penjat un butlletí informatiu específic dels
pressupostos participatius durant les diferents fases del procés, també s'hi pot trobar la
butlleta per presentar propostes , així com les actes del consell de poble, els resultats i
tota la documentació específica d'aquest procés participatiu. En aquest sentit la
transparència és elevada però no tots els documents són públics i accessibles a la
pàgina de l'ajuntament. La totalitat de les propostes presentades es poden consultar
de manera presencial a l’Ajuntament i a demanda personal, i a l'acta del Consell de
Poble, que també està penjada a la web de l'ajuntament. Els resultats de la consulta
també és varen poder consultar via Twitter.
Mitjans tradicionals: durant el 2016, 2017 i 2018 s'ha editat butlletins municipals en
paper específics dels pressupostos participatius. Al 2017 i 2018 a més s'han editat
tríptics, cartells i una pancarta gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona.
Pel que fa a mitjans de comunicació han sortit noticies del procés que s'estava fent
però en cap cas s'han utilitzat com a canals per donar a conèixer i fer difusió de les
propostes presentades.
Espais presencials: tot i que com a espai presencial al reglament està contemplada l'
assemblea de poble cal comentar que en cap dels tres processos participatius s'ha
convocat perquè no s'ha vist la necessitat. En aquest sentit l'acte presencial que
s'utilitza com espai comunicatiu a la població de Mieres és l' Audiència pública. Durant
el 2016, el 2017 i el2018 aquest acte de lliure concurrència ha estat un espai
informatiu de les propostes aprovades. També s’ha fet un taller a 4 dies de la
finalització del termini per presentar propostes per informar de com fer-ho.
També es fa prèviament a la votació un “porta a porta” en algunes de les llars i masies
més disseminades per tal que tothom rebi la informació .
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El total de les propostes presentades no han estat exposades en un acte específic.
Només han estat informades les persones o entitats que les presenten de la seva
viabilitat o no per anar al procés de votació
En tota la documentació pública que fa referència a les propostes presentades s'obvia
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el nom i cognoms de les persones o entitats que ho presenten per resguardar la
confidencialitat i no influir en el moment de decisió de la votació . Es busca la votació
de la proposta no de la persona o entitat que la presenta

VALORACIÓ FASE INFORMATIVA
Pel que fa a aquesta part del procés la valoració que en fem recull aquest aspectes:

4.3 FASE APORTACIONS/ PROPOSTES CIUTADANES : construcció, deliberació i
recull de propostes ciutadanes
En aquesta etapa del procés la ciutadania té l'oportunitat de presentar les propostes
que considera més escaients pel municipi. Unes propostes que es poden construir
individualment i/o col·lectivament i que, posteriorment hauran de passar per diferents
filtres abans d'arribar a la fase de votació final
Criteris per presentar propostes
Les propostes no podran ser superiors a 50% dels diners destinats al Pla Anual de
Participació. S'ha valorat la necessitat de garantir que les accions de poc valor
econòmic siguin tingudes en compte, ja que a l'hora de comparar propostes es pot
tendir a prioritzar les de més valor econòmic. Això podria conduir a que el resultat final
estigui configurat per poques accions de molt valor econòmic i que les de menys valor
quedin fora. A més, si es garanteix la presència d'accions de menys valor en el resultat
final, el nombre total de propostes aprovades també serà més gran.
Altres criteris són:
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Criteri de legalitat: totes les propostes d'actuacions han de ser legals. No
s'acceptaran propostes que plantegin actuacions il·legals.



Criteri de competències: les propostes d'actuacions han de ser competència de
l'Ajuntament, competència municipal. Les propostes que es facin han de poder
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ser assumides per les competències municipals, es descartaran les propostes
que siguin competència d'altres administracions.


Criteri econòmic: les propostes no poden ser superiors al 50% dels diners
destinats al Pla Anual de Participació .



Criteri de viabilitat tècnica: es valora si tècnicament la proposta es viable, és a
dir, que tècnicament es poden realitzar



Criteri de sostenibilitat: no s'accepten en cap cas propostes que plantegin
accions insostenibles, entenent que és insostenible qualsevol acció que
comprometi les necessitats i possibilitats de desenvolupament de les
generacions presents o futures



Criteri d'exclusió social: no es poden fer propostes que plantegin accions
d'exclusió social

S'estableix un màxim de dues propostes per persona i dues per entitat. Les persones
que vulguin presentar propostes han d'estar inscrites al registre de participació
ciutadana. Així mateix, les entitats que vulguin participar-hi han d'estar inscrites al
registre municipal d'associacions.
Cal dir que en el cas de Mieres totes les propostes que es porten a votació són
presentades per la ciutadania i per les entitats. Tal i com s'ha esmentat en l'apartat de
la fase informativa les persones o entitats que presenten les propostes no queden
exposades de forma pública.
Metodologia per recollir propostes
Les propostes es presenten amb l'ajuda d'una fitxa que es pot recollir a l'Ajuntament o
bé baixar del web i haurà de ser omplerta i lliurada a la secretaria de l'Ajuntament o bé
a través de correu electrònic.

Una de les principals conseqüències de permetre que tots els ciutadans puguin fer
propostes a títol individual i el fet que no hi hagi deliberació prèvia fa que tothom faci la
seva carta als reis.
Propostes 2016
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Durant el 2016 es presenten un total de 28 propostes . D'aquestes, 14 propostes són
desestimades per no compliment d'algun criteri.
En relació a qui presenta les propostes:
- 22 propostes presentades per persones individuals ( 6 homes / 9 dones)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1289286 GJHGU-P9PPL-FVARE FEA5486143216D45ADABB700F210BF99ACB079AA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

- 2 propostes presentades per 2 entitats del poble
- 2 propostes presentades per grup polític CIU
- 2 propostes presentades per equip govern Vivim Mieres

Propostes 2017
Durant el 2017 es presenten un total de 18 propostes. D'aquestes, 3 propostes són
desestimades per no compliment d'algun criteri. Cal dir que hi ha 3 propostes que es
presenten fora del termini però, tot i fer un toc d'atenció als sol·licitants, s'accepten.
En relació a qui presenta les propostes:
- 12 propostes presentades per persones individuals ( 4 homes / 8 dones)
- 4 propostes presentades per 3 entitats del poble
- 2 propostes presentades per grup polític CIU
Propostes 2018
Durant el 2018 es van presentar 16 propostes. D'aquestes, se'n van acceptar 12 i se'n
van desestimar 4.

De la tipologia de propostes cal dir que tant el 2016, 2017 i 2018 les propostes
presentades tenen a veure amb millores urbanístiques, activitats, creació o millora
d'espais lúdics i de lleure o bé propostes culturals que tenen a veure amb la
conservació del patrimoni històric o natural de Mieres
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VALORACIO FASE APORTACIONS
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Pel que fa a aquesta part del procés la valoració que en fem recull aquest aspectes:

4.4 FASE ANÀLISI INTERNA: valoració transversal, deliberació interna, i
validació polític-tècnica de les propostes ciutadanes recollides
Arribem a una de les etapes més importants de qualsevol procés de pressupostos
participatius, la que fa referència al treball intern que ha fet l'ajuntament per validar les
propostes que han rebut
Aquest anàlisis fet amb el Consell de Poble i tècnics del Consell Comarcal de la
Garrotxa permet descartar aquelles propostes que no són acceptables des de punt de
vista polític, tècnic, i per definir les que passen a la fase de votació final.
En aquesta fase també s'informa a les persones que han presentat propostes i que no
han estat acceptades per la votació del perquè de la seva desestimació.
En el cas de la població de Mieres aquesta fase és una de les que ha representat una
mica de malentesos entre les propostes presentades i els tècnics que les han hagut
d'avaluar. El fet que alguna proposta no estigués molt detallada o concretada ha donat
peu a que tant l'equip de govern, el Consell de poble o els tècnics avaluadors no
interpretessin la demanda de la mateixa manera que ho feia la persona o entitat que
ho presentava. Aquest fet ha provocat que s'haguessin de repetir algunes valoracions
perquè no eren correctes i els temps tampoc han estat massa al dia del que s'havia
planificat.
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VALORACIÓ FASE ANÀLISI INTERNA
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Pel que fa a aquesta part del procés la valoració que en fem recull aquest aspectes:

4.5 FASE DE VOTACIÓ´: procés de consulta i/o priorització de les propostes
validades internament
Pel que fa a l'apartat de votacions l'ajuntament de Mieres ho fa a través d'una Consulta
Popular. L'Ajuntament només pot convocar una consulta a petició d'una iniciativa del
ple, del consell de poble, de l'assemblea o per petició ciutadana (amb un mínim de
15% de signatures dels ciutadans majors de 16 anys) que estiguin inscrits al Registre
de Participació Ciutadana. Es podran fer un màxim de 4 consultes per any. El resultat
serà d'aplicació directe si la participació supera el 25%: caldrà una audiència pública
prèvia a la fi de facilitar el màxim la informació.
Es considera subjecte de votar a totes les persones majors de 16 anys inscrites al
padró més aquelles persones que es vulguin inscriure voluntàriament i acreditin tenir
una vinculació amb el poble. S'ha d'estar inscrit al registre de participació ciutadana,
portar un document acreditatiu i omplir la butlleta de votació rebuda al domicili o que es
trobarà a la mesa. En el cas de Mieres la votació es fa de manera presencial. No hi ha
cap sistema telemàtic per tal de fer-ho.
Per fer la votació es pot escollir des d'una sola proposta a tantes propostes com es
vulgui mentre la suma dels seus pressupostos no sobrepassi el pressupost total
destinat a la votació
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Participació a les jornades de votació
Pel que fa a les tres consultes populars del 2016, 2017 i 2018 la participació ha estat
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superior al 40% en les dues ocasions:

ANY

NOMBRE DE VOTS

% PARTICIPACIÓ

2016

122

42,03%

2017

143

47,66%

2018

124

39,37%

A la jornada del 2016 (dia 26 de juny) va coincidir amb les votacions a les eleccions
generals i aquest fet va semblar que podria ser la causa de la participació elevada que
es va donar en aquella ocasió
A la jornada del 2017 (15 abril) coincidint amb les vacances de Setmana Santa la
participació ha estat més elevada que el 2016. Aquest fet ens fa pensar que l' interès
pels pressupostos participatius és real i no fruit de la coincidència amb una altra
jornada de votació com l'any anterior. Tot i així també cal dir que coincidia amb
l'elecció del jutge /essa de pau però pels resultats que s'han obtingut, l'interès per les
dues accions era similar. També cal destacar que el fet d'ampliar el termini de votació
una setmana després de la data de la consulta també ha facilitat que pogués votar
més gent.

VALORACIÓ FASE VOTACIÓ
Pel que fa a aquesta part del procés la valoració que en fem recull aquest aspectes:
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4.6 FASE DE RETORN : devolució final dels resultats del procés
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
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permet generar confiança entre els governants i reforçar el crèdit del procés en futures
edicions.
Pel que fa al retorn s'han utilitzat mitjans de caire telemàtic com la web de
l'Ajuntament, mitjans de comunicació i el butlletí municipal. En aquesta fase, a
diferència d'altres fases del procés, no s'ha convocat cap espai presencial per tal
d'exposar-ho a la ciutadania, tot i que encara no s'ha finalitzat el procés.
S'ha editat una revista especial sobre participació ciutadana per fer el retorn de les
actuacions dutes a terme durant aquesta edició i les edicions anteriors.

VALORACIÓ FASE RETORN
Pel que fa a aquesta part del procés la valoració que en fem recull aquest aspectes:

5. ÒRGANS DE CONTROL , avaluació i seguiment
Un dels elements que garanteixen la qualitat democràtica dels pressupostos
participatius passa per la creació d'un òrgan de control, avaluació i seguiment de les
accions que es duen a terme en totes les fases del procés. En el cas de Mieres és el
Consell de Poble que està present en totes les etapes del procés. Un cop acabada la
consulta popular també es pot participar en el recompte de les votacions.
Pel que fa a comissions de control, avaluació i seguiment el procés de Mieres compta ,
a més del Consell de Poble, amb aquest òrgans que es varen crear el 2016 formades
també amb voluntaris del Consell
Comissió redactora: és l'encarregada de redactar tota la documentació referent a la
consulta: el butlletí informatiu amb la descripció de les propostes, els noms i els
resums de les propostes, el disseny i la confecció de la butlleta de votació…)

Pel que fa a aquesta fase del procés recollim aquests aspectes A MILLORAR

Cal

Cal fer més incidencia en auqesta fase i deixar més constàcnia de les propostes que s’han portat a terme
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Comissió organitzadora de la consulta: és l'encarregada d'organitzar la consulta
popular ( material, butlletes impreses, document cens electoral…)
Comissió de seguiment: aquesta comissió és l'encarregada de fer el seguiment de
les actuacions que es desenvoluparan per tal de vetllar en el procés d'execució de les

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1289286 GJHGU-P9PPL-FVARE FEA5486143216D45ADABB700F210BF99ACB079AA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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mateixes.
Cada any es fa la proposta de crear aquesta comissió amb membres diferents.
VALORACIO ÒRGANS CONTROL
Pel que fa a aquesta part del procés la valoració que en fem recull aquest aspectes:
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6I PROPOSTES DE MILLORA

Un cop elaborada la valoració del procés i de cada una de les seves fases pensem
que cal tenir en compte aspectes de millora en cada una d’elles.
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FASE DE DISSENY

FASE INFORMATIVA

FASE APORTACIONS

FASE ANÀLISIS INTERNA
PROPOSTES DE MILLORA
AMPLIAR ELS TERMINIS DE VALIDACIÓ ALS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL

FER RESPONSABLE DEL SEGUIMENT A LA TÈCNICA DEL PROCÉS PARTICIPATIU

FASE VOTACIÓ
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FASE RETORN

ÒRGANS DE CONTROL, AVALUACIÓ I SEGUIMENT
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