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1. Introducció i objectius
Brunyola i Sant Martí Sapresa és un municipi poc poblat (375 habitants) 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
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l’Ajuntament sigui una prioritat exercir la funció de punt de trobada entre els veïns i
veïnes del poble i, alhora, apropar la gestió municipal als seus habitants, tot cercant la
seva implicació i coresponsabilitat en les decisions que afecten al conjunt del municipi.
Per això, la participació ciutadana és una eina útil de cara a l’articulació d’una ciutadania
cohesionada, activa i informada en relació amb els afers públics.
En aquest sentit, l’equip de govern de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa, a
través l’Àrea de Participació, impulsa aquest Pla de Participació Ciutadana. L’objectiu
del mateix és establir les bases organitzatives dels òrgans participatius de caràcter
permanent, que es disposaran al servei de la ciutadania del municipi, per tal de fomentar
la participació en l’àmbit de la política local. Però no només això, l’ambició d’aquest nou
projecte participatiu és l’aprofundiment democràtic i la fixació de les prioritats del
municipi des d’una dinàmica que arrenca des de l’arrel mateixa de la sobirania popular:
la ciutadania.
D’aquesta manera, el procés participatiu que es desprèn del Pla de Participació Ciutadana
no és merament una proposta aïllada en què se sol·liciti la participació dels veïns i veïnes
per a una política pública concreta, sinó que es tracta d’un projecte que busca articular
íntegrament la política municipal des de la implicació directa de la ciutadania. Per això,
els diferents òrgans de participació permanent que es plantegen tenen per objecte copsar
les necessitats i prioritats dels habitants del municipi, com a punt de partida per al
desenvolupament de les polítiques públiques municipals, i no pas el contrari.
És, doncs, un mecanisme innovador de presa de decisions que busca la implicació activa
del conjunt de la ciutadania, així com dels diferents sectors socials, associacions i
empreses, tractant de superar d’aquesta manera les dinàmiques polítiques tradicionals
que, en un municipi petit com el nostre, impedeixen fer pinya i construir col·lectivament
el poble on ens agradaria viure. Tot abordant aquelles qüestions considerades
majoritàriament prioritàries pels veïns i veïnes, independentment de la seva afiliació o
ideologia política, el Pla de Participació Ciutadana busca avançar cap a un model de
democràcia participativa apropiat per al segle XXI i per a la nostra realitat social.
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2. Els òrgans de participació
Els òrgans de participació permanents que es crearan a partir del Pla de Participació
Ciutadana són els espais que articularan el conjunt dels processos participatius que es
volen emprendre. Aquests són: el Consell del Poble, els Consells Sectorials i el Cos del
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Voluntariat. Cal assenyalar que els primers dos òrgans, com veurem a continuació, són
espais de caràcter deliberatiu, on els ciutadans reunits fixen les prioritats pel municipi.
D’altra banda, però, el Cos del Voluntariat té un caràcter especial, ja que si bé serà
impulsat des del consistori, es buscarà que prengui una dinàmica autònoma, de manera
que aculli aquells veïns i veïnes més actius en la millora i el manteniment del municipi,
des de l’acció cívica i solidària.

-

El Consell del Poble:

És l’òrgan consultiu plenari del conjunt dels ciutadans del municipi, convocat de manera
ordinària una vegada a l’any. L’objectiu és que el govern municipal pugui passar comptes
de les seves actuacions, alhora que els veïns i veïnes del municipi puguin expressar les
seves queixes i propostes, de cara a la fixació de les prioritats polítiques municipals.
Caldrà dotar aquest òrgan d’un reglament i d’una dinàmica participativa que n’asseguri
el bon funcionament, alhora que permeti sintetitzar-ne les diferents aportacions en unes
prioritats ben delimitades, de cara al seu ulterior estudi i execució.

-

Els Consells Sectorials:

Són òrgans consultius de caràcter sectorials del municipi que es reuniran de manera
ordinària una vegada a l’any, abans de la celebració del Consell del Poble. D’entrada,
se’n crearan dos: el Consell de la Gent Gran i el Consell de la Joventut. Alhora, però, es
preveu la possibilitat de crear altres òrgans sectorials com, per exemple, el Consell de la
Pagesia o el Consell de Comerciants. L’objectiu d’aquests òrgans és reunir els sectors de
la societat que tenen interessos i necessitats especials o singulars, respecte de la resta de
la població, per tal de poder fixar les prioritats del municipi en relació amb aquests. Caldrà
dotar aquests òrgans d’un reglament i d’unes dinàmiques participatives que n’assegurin
el bon funcionament, com en el cas anterior, de manera que també se’n puguin delimitar
les prioritats, de cara a la gestió de les mateixes.
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-

El Cos de Voluntariat:

És l’òrgan de ciutadans voluntaris del municipi que, segons els acords presos als consells
permanents (Consell del Poble i Consells Sectorials), així com a partir de la seva pròpia
iniciativa, desenvoluparan tasques de millora i de manteniment del municipi. Aquest
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òrgan també s’impulsarà des de l’Àrea de Participació de l’Ajuntament, però a diferència
dels altres, tindrà una dinàmica autònoma, de manera que es reunirà i actuarà segons ho
decideixin els seus membres. Format pels veïns i veïnes més actius del municipi, la seva
funció és coordinar-se amb l’equip de govern, de cara a donar una resposta pràctica a les
diferents prioritats del municipi, especialment quan aquestes no puguin cobrir-se
mitjançant el pressupost municipal o del finançament d’entitats supramunicipals, a través
de l’acció cívica i solidària. Caldrà dotar aquest òrgan d’un reglament i d’unes dinàmiques
participatives que n’assegurin el bon funcionament, per tal que pugui emprendre un rumb
autònom i, alhora, pugui coordinar-se de manera satisfactòria amb els òrgans deliberatius
de caràcter consultiu, així com amb els responsables del consistori.
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3. Les fases del procés participatiu
L’organització d’aquests òrgans de participació permanent comptaran amb un
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procediment participatiu que s’articularà a través de les següents fases al llarg de l’any:

1. Fase informativa:
La fase informativa és imprescindible abans d’iniciar qualsevol procés
participatiu, ja que cal que els ciutadans coneguin el funcionament de les
institucions i dels processos de presa de decisions. L’Ajuntament editarà material
informatiu sobre el funcionament del Ple Municipal, de les Juntes de Govern, del
finançament local, així com d’altres elements sobre el funcionament institucional.
Aquest material es reflectirà a les pàgines del butlletí municipal que ja es publica
actualment, alhora que també s’editarà un butlletí extraordinari per explicar de
manera didàctica a la ciutadania el nou Pla de Participació, els seus objectius, el
seu funcionament i el calendari de sessions. A part del material imprès, també
s’activaran les xarxes socials per donar suport a la fase informativa, així com al
conjunt dels processos de comunicació pública que es durant a terme al llarg del
procés participatiu, tal com queda reflectit al pla de comunicació (apartat 4).

2. Fase deliberativa:
La fase deliberativa consisteix en la reunió en sessió ordinària (o extraordinària)
dels òrgans permanents de participació. Primer, es reuniran els Consells
Sectorials, que tractaran les qüestions d’interès sectorial –de joventut o de gent
gran– i, després, es reunirà el Consell del Poble on, a part de les qüestions
sectorials, també es tractaran altres qüestions d’interès general. L’objectiu
d’aquesta fase és la fixació de les prioritats del municipi, a partir de les aportacions
dels veïns i veïnes, així com el compromís del govern municipal d’estudiar-les i
donar-hi resposta. La funció de l’Àrea de Participació de l’Ajuntament en aquesta
fase consisteix en organitzar, convocar i dinamitzar les sessions, de tal manera
que s’aconsegueixi la màxima assistència, implicació i generació de propostes
constructives que puguin ser recollides després pel govern municipal, per tal
d’estudiar-les i d’executar-les. El paper de l’Ajuntament, doncs, consisteix en
dinamitzar i moderar les sessions, per tal d’assegurar-ne el bon funcionament.
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3. Fase d’estudi:
La fase d’estudi correspon a l’equip de govern, juntament amb els tècnics i
assessors municipals, per tal d’estudiar les diferents propostes de la ciutadania
expressades als òrgans de participació permanents. Durant aquesta fase,
s’estudiarà la viabilitat econòmica i jurídica de les mateixes, tot generant una
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resposta pública que s’articularà a través d’una proposta d’actuació pràctica per
part del govern municipal, o bé a través del Cos del Voluntariat. En aquesta fase,
doncs, caldrà tenir en compte el Cos del Voluntariat que es convocarà per tal
d’abordar les diferents propostes sorgides del procés participatiu, alhora que
s’atendran aquelles que es proposin per iniciativa pròpia d’aquest òrgan autònom.

4. Fase de retorn:
La fase de retorn consisteix en una resposta pública a les demandes ciutadanes,
plasmades en un document que es farà arribar al conjunt de les llars del municipi,
fent-hi constar el resultat de l’estudi sobre les diverses prioritats establertes pel
Consell del Poble i els Consells Sectorials. En aquest document, s’hi exposaran
les propostes d’intervenció del govern municipal i/o del Cos del Voluntariat
envers les mateixes. Com s’ha dit anteriorment, l’ús de les xarxes socials tindran
un paper destacat en la comunicació d’aquest retorn a la ciutadania, de manera
que s’assoleixi la màxima difusió.
5. Fase d’execució:
La fase d’execució és la darrera fase del procés participatiu, en què el govern
municipal executa les actuacions previstes, en relació amb les diverses prioritats
marcades pels òrgans de participació permanent, ja sigui a través de la intervenció
del consistori, ja sigui a través del Cos del Voluntariat. Els resultats de la fase
d’execució s’exposaran en audiència pública al conjunt dels veïns i veïnes, al marc
del següent Consell del Poble i Consells Sectorials ordinaris, on es farà saber
l’estat d’execució de les diverses qüestions previstes. Per tant, la fase d’execució
connecta directament amb el feedback que marca l’inici del nou cicle anual de
participació ciutadana, a través de l’activació dels diferents òrgans de participació
permanent, per tornar a actualitzar les prioritats del municipi, almenys, una vegada
a l’any.
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4. El pla de comunicació del procés
Qualsevol procés participatiu requereix, com s’ha comentat, un procés informatiu, ja
que per poder participar cal que el ciutadà estigui ben informat. Alhora, perquè la
participació sigui significativa, tant pel que fa a l’assistència com als continguts, cal
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assegurar que els ciutadans coneguin les normes de participació, el marc de discussió,
les possibilitats que tenen per fer aportacions, així com el procés que seguiran les
mateixes un cop finalitzada la sessió del consell.
Així mateix, 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. D’aquesta manera, s’ha de
poder incentivar la participació de cara a l’inici del nou procés anual, ja que si el
ciutadà veu que la seva implicació al procés té un resultat real, això l’animarà a serne partícip durant el nou cicle participatiu.
Tot això, però, no només requereix el compromís del govern municipal a estudiar i
gestionar les prioritats municipals fixades als òrgans de participació, sinó que també
cal que aquest comuniqui de manera sistemàtica i a través de diversos mitjans
comunicatius les diferents fases de desenvolupament del procés participatiu. Aquests
recursos i procediments comunicatius s’articularan, doncs, en un pla de comunicació
que constarà dels fonaments següents:

a) Butlletí Municipal:
A través del butlletí municipal, l’Ajuntament podrà editar material informatiu que es
difondrà entre les pàgines del butlletí que ja s’edita semestralment, alhora que també
se’n generaran dos d’extraordinaris: un primer, informant sobre l’inici del procés
participatiu, amb el calendari de sessions i el funcionament dels òrgans de
participació, detallat i explicat de manera didàctica i entenedora; i un segon butlletí,
al final del procés, en què es donarà la resposta pública a les diferents prioritats fixades
pels òrgans de participació permanents, detallant-ne les mesures d’intervenció que es
portaran a terme i justificant com s’abordaran cadascuna de les qüestions plantejades
pels consells.
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b) Xarxes Socials:
L’ús de les xarxes socials tindrà una doble funció: d’una banda, la comunicació directa
amb els veïns i veïnes (per exemple, a través de grups del Whatsapp de voluntaris o de
consells sectorials), o bé la difusió pública de les diferents fases del procés participatiu
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(per exemple, a través del Facebook o de la pàgina web de l’Ajuntament), per tal d’animar
els ciutadans a participar, així com per garantir-ne la major assistència possible. D’altra
banda, les xarxes socials seran un recurs de suport a la difusió dels diferents materials
informatius impresos que s’hauran plasmat als butlletins ordinaris i extraordinaris.

c) Altres recursos:
Cal contemplar altres recursos de tipus més tradicional, com el correu postal o la
comunicació telefònica, tenint en compte la idiosincràsia del municipi, com a mitjans de
comunicació directa amb els ciutadans, per tal de solucionar dubtes i assegurar l’èxit
d’assistència en les diferents convocatòries dels òrgans de participació permanents.
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5. Seguiment i avaluació
Amb l’objectiu que el nou Pla de Participació Ciutadana quedi ben dissenyat i es pugui
executar durant el curs 2017-2018, es farà una activitat de seguiment continuada i
d’avaluació, per tal de generar al final del procés una proposta de millora que permeti la
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ulterior implementació dels diferents processos participatius projectats.
D’aquesta manera, a part del disseny dels processos i dels reglaments dels diferents
òrgans, cal tenir en compte la intervenció de seguiment que es durà a terme en la
celebració de les primeres sessions dels Consells Sectorials, del Consell del Poble i del
Cos del Voluntariat. Així doncs, es generaran les dinàmiques més adients per al bon
funcionament de les sessions, així com els protocols organitzatius i procedimentals que
en facilitin la implementació.
Alhora, també es donarà suport a l’equip de govern en el buidatge de les sessions,
l’elaboració del retorn a la ciutadania, així com el seguiment de l’execució de les diferents
intervencions públiques, per tal d’acompanyar els tècnics i responsables polítics
municipals en el desenvolupament i futura implementació del Pla de Participació
Ciutadana.
D’altra banda, al final del procés, com s’ha dit, s’avaluarà el conjunt del seguiment dut a
terme durant l’any, per tal de copsar-ne els encerts, els errors i les limitacions. Així, es
podrà elaborar una proposta de millora que permeti avançar cap a la implementació dels
diferents processos participatius, fent-ne les modificacions que es considerin oportunes,
per tal de consolidar la nova política participativa.
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6. Pla de treball
De cara a l’impuls d’aquest procés participatiu de caràcter permanent, així com de la
revisió i millora del mateix, com s’ha comentat a l’apartat anterior, s’anirà fent un
seguiment que permeti anar ajustant les diferents fases de desplegament, elaborant-ne els
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procediments i avaluant-ne els resultats. Aquesta dedicació, realitzada pel tècnic de
participació, juntament amb el Regidor de Participació, constarà de les següents tasques
per ordre cronològic:

NOVEMBRE 2017
-

Redacció del Pla de Participació Ciutadana

-

Redacció del reglament i procediment del Consell del Poble

-

Redacció del reglament i procediment dels Consells Sectorials

-

Redacció del reglament i procediment del Cos del Voluntariat

-

Programar el calendari de desplegament del Pla de Participació

-

Elaborar material informatiu (primera fase del procés participatiu)
o Elaborar butlletí municipal informant sobre el Pla de Participació
o Elaborar material que es publicarà als diferents butlletins municipals

GENER 2018
-

Organitzar i dinamitzar la primera sessió dels Consells Sectorials

-

Organitzar i dinamitzar la primera sessió del Cos del Voluntariat

FEBRER 2018
-

Organitzar i dinamitzar la primera sessió del Consell del Poble

MARÇ 2018
-

Buidatge de les sessions dels òrgans de participació

-

Redacció de la proposta de retorn per part de l’equip de govern
o Elaborar butlletí municipal informant sobre la proposta de retorn

SETEMBRE 2018
-

Informe de seguiment, avaluació i proposta de millora del procés participatiu
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7. Despeses del procés
El pressupost per aquest Pla de Participació Ciutadana és de 4940€. A continuació es
detallen les despeses:
-

Material informatiu (1100€):
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o Butlletí informatiu 1 (procés) = 500€
o Butlletí informatiu 2 (retorn) = 500€
o Pàgines del Butlletí Municipal = 100€

-

Hores de dedicació del tècnic de participació (3840€)
o Redacció i programació del Pla de Participació Ciutadana
40h (x16€/h) = 640€
o Redacció dels reglaments i procediments òrgans participatius
40h (x16€/h) = 640€
o Organització i dinamització de les primeres sessions
40h (x16€/h) = 640€
o Buidatge de les sessions
40h (x16€/h) = 640€
o Elaboració de proposta de retorn
40h (x16€/h) = 640€
o Redacció de proposta de millora
40h (x16€/h) = 640€
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