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Per què un Pla Director de Participació? 
 
 

Vivim en una societat cada dia més exigent amb les seves institucions. Els ciutadans no només volen 

saber què fan els seus governs, sinó que també volen participar directament en la presa de 

decisions sobre els àmbits que els afecten. Un bon equip de govern ha de ser capaç d’executar bons 

projectes i, al mateix temps, implicar i integrar la ciutadania en la seva acció política. Els nous temps 

exigeixen d'ajuntaments ambiciosos que s'atreveixin a realitzar propostes, gestionar recursos i 

abordar problemàtiques des d'una nova perspectiva molt més relacional, la qual cosa implica donar 

joc a la complexa xarxa d'actors interdependents que configura el teixit social de qualsevol municipi 

i abandonar progressivament la vella visió estrictament jeràrquica que es tenia anys enrere del 

proccés decisional.  

 

No obstant, la participació ciutadana no pot ser utilitzada de forma intermitent ni entesa com a un 

fenomen social espontani, sinó que ha de ser impulsada de forma expressa per part de les 

institucions i requereix de l’existència d’una xarxa de mecanismes, instruments, espais i òrgans 

orientats explícitament a la captació de demandes ciutadanes i a l’expressió de les diferents 

sensibilitats socials. Aquesta nova lògica introdueix un grau afegit de complexitat que obliga, 

necessàriament, a la cerca de nous instruments de participació, capaços d'articular amb eficàcia la 

relació multinivell que es deriva de la incorporació al taulell de joc dels nous actors. 

 

En aquest sentit, el pla director de participació constitueix una eina de treball bàsica i 

imprescindible per a qualsevol ajuntament que tingui la voluntat de convertir la participació en 

pràctica normal i aspecte inherent a la presa de decisions polítiques, ja que té com a missió regular 

l’estructura participativa bàsica d’un municipi o d’una comunitat, tot establint mecanismes, 

modificant-ne el funcionament, delimitant-ne els continguts i competències i instituint noves 

actuacions encaminades a optimitzar el rendiment global de tot el sistema participatiu. 

 
L'Arboç és un municipi d'escassa trajectòria en termes de participació ciutadana. Si bé és cert que 

existeix un arrelat esperit associatiu entre els veïns i veïnes, tal com demostra la rica vida 

associativa que existeix al poble, els anhels participatius dels arbocencs i arbocenques no han 

traspassat mai la frontera que separa l'activisme social de la implicació política. És per això que, per 

garantir la utilitat del projecte, és de vital importància tenir com a referència de treball un estricte 

realisme. Tal com demostren tots els estudis, els hàbits participatius tenen molt a veure amb el 

procés de socialització de les persones, és a dir, amb aquella etapa de la vida en què es formen els 

valors, les creences i les actituds enfront de la societat i l'entorn. I quan una comunitat no té 

interioritzat l'hàbit de la participació política, incocular-lo no és una tasca d'un dia per l'altre. No 

pel fet de crear molts mecanismes o organitzar múltiples processos la gent adquirirà de cop i volta 

maneres de fer que li són alienes. És per això que aquest Pla no planteja canvis de gran abast ni 

massa ràpids. Cal, principalment, desplegar accions assumibles que demostrin la utilitat de la 
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participació en la gestió municipal i que vagin creant consciència en la gent, habituant els arbocencs 

i arbocenques a una nova manera de fer política més relacional. 

 
 
 
Objectius 
 
 

La finalitat principal del present document és dotar el municipi d’un Pla Director de Participació 

Ciutadana (PDPC) que, mitjançant la planificació d’actuacions i l'establiment d'espais participatius, 

contribueixi a crear consciència participativa en els arbocencs i arbocenques i posi les bases per a la 

futura consolidació de la praxis participativa en el municipi. En aquest sentit, el PDPC persegueix 

l’acompliment d’un seguit d’objectius concrets:  

 

1. Assentar i ampliar les bases per tal que la població de l'Arboç comenci a adquirir l'hàbit 

participatiu i sorgeixi una consciència col·lectiva més donada a la implicació en els afers 

polítics 

2. Dotar l'Arboç d'un full de ruta en matèria de participació ciutadana que respongui a les 

necessitats reals del municipi i del seu teixit social i ciutadà  

3. Recopilar i ordenar les actuacions a implementar per aconseguir que els veïns i veïnes se 

sentin partícips de l’acció municipal  

4. Facilitar que les diferents àrees o àmbits municipals tinguin a l’abast eines participatives 

per tal d’acompanyar i enriquir els respectius projectes  

5. Fer palès el compromís i la voluntat de l’Ajuntament d'impulsar una nova forma de 

governança que posi en un primer pla els valors de la transparència, la codecisió i la 

implicació dels veïns i veïnes en els projectes de desenvolupament del municipi  

6. Capacitar l'administració municipal, en termes d'organització i de processos, per tal de 

donar un salt qualitatiu quant a transversalitat i interdepartamentalitat, requisits 

indispensables per promocionar amb èxit la participació ciutadana 

7. Optimitzar la tasca comunicativa de l'Ajuntament, tot oferint als arbocencs i arbocenques 

més i millors canals d'informació i coneixement de l'actualitat del municipi i, en especial, 

dels projectes que es duen a terme des del consistori  

8. Millorar la qualitat de vida i el dia a dia de les entitats i el teixit associatiu, tot aportant 

eines que en facilitin la seva tasca i activitat al servei del municipi 
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DIAGNOSI QUALITATIVA 
-Investigació Social Participativa- 
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Les línies que segueixen a continuació constitueixen un buidatge i classificació exhaustiu de les 

aportacions, opinions, inquietuds i demandes recollits en el marc del procés participatiu presencial 

que es va dur a terme a efectes de confegir un Pla Director de Participació veritablement adaptat a 

les demandes i necessitats del municipi. Tal com s'havia previst en el moment del disseny de la 

metodologia de treball, es van dur a terme dues sessions participatives. La primera, que va ser 

batejada com a Fòrum Participatiu, va tenir un caràcter obert i va aplegar representants del teixit 

associatiu (entitats) de l'Arboç i veïns i veïnes a títol individual. La segona, definida com a taula 

política, va reunir els representants dels diferents grups poíítics municipals. Aquesta duplicitat de 

sessions va permetre donar espai i cabuda a totes les opinions i corrents de pensament del 

municipi, composant un retrat fidel de l'estat d'opinió i de les necessitats de l'Arboç en matèria de 

participació. Les aportacions i conclusions recollides en ambdues sessions, juntament amb la 

visualització, constitueixen el punt de partida sobre el qual s'han dissenyat les polítiques i projectes 

de futur que es plantegen al final del document. 
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Fòrum participatiu 
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                                                                                                                                   Pla Director de Participació Ciutadana de l'Arboç          
10 

Fòrum Participatiu 

Ordre del dia 

Dimarts 1 de desembre 

 
 
 

1. Presentació del Regidor de Participació Ciutadana, Alfons Ribas (10 min) 

 

2. Contextualització i ordre del dia (10 min) 

 què és un Pla Director de Participació  

 objectius de la sessió 

 ordre del dia 

 

3. Treball en grups (80 min) 

Divisió del col·lectiu en dos grups. Cada grup va comptar amb un dinamitzador que es va 

encarregar de conduir l'anàlisi i el treball sobre els següents àmbits:  

 La participació a l'Arboç: un diagnòstic 

 Propostes de futur 

 

4. Posada en comú (30 min) 

Treball dinàmic amb targetes i un panell expositor. Els portaveus de cada grup van anar exposant 

les diferents conclusions extretes de l'anàlisi dels diferents àmbits abordats i les propostes de futur 

recollides. A mesura que s'anaven comentant, les idees i propostes eren penjades en un panell 

expositor. 

 

4. Exercici de priorització (20 min) 

Un cop finalitzada la posada en comú de la sessió, es va demanar als assistents que realitzessin un 

exercici de priorització en relació a diferents temes/àmbits de la governança municipal considerats 

susceptibles d'ésser abordats des d'una perspectiva més participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA TÈCNICA 

 

ASSISTENTS:  

29 persones (representants d'entitats i de ciutadans a títol individual 

 

DURACIÓ: 2h 30m 
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GRUP DE TREBALL Nº1  

 

Diagnòstic 

 
 La participació ciutadana és un element positiu a incorporar en el dia a dia de la governança 

municipal. El concepte de participació té connotacions positives, genera sensació de transparència 

i que l'Ajuntament té voluntat d'escoltar la ciutadania.        

 És necessari i bo que l'Ajuntament de l'Arboç impulsi processos participatius sempre i quan les 

opinions i suggeriments realitzades es tinguin en compte posteriorment per part del govern 

municipal. 

 Arboç és un municipi actiu i ric associativament. Tot i ser un poble de 5.000 habitants hi ha un 

volum important d'entitats i voluntat de participar i actuar de manera solidària i voluntària. 

 La relació amb l'Ajuntament és dispar segons el tema o amb qui s'interaccioni. Es troba a faltar 

certa fluidesa i agilitat i, fins i tot, en alguns casos no s'han respost algunes instàncies presentades.   

 La relació entre l'Ajuntament i les entitats es produeix habitualment quan s'acosta un 

esdeveniment on les entitats hi tenen un rol destacat. Es troba a faltar una relació més continuada i 

és necessària una millora de la comunicació de l'Ajuntament envers les entitats. 

 

 

Propostes de millora 

 

 Les subvencions a les entitats caldria equiparar-les o regular-les amb algun sistema. Potser seria 

interessant crear un reglament de subvencions que establís uns criteris a seguir a l'hora de rebre i 

justificar els ajuts municipals.   

 No existeixen canals de comunicació i participació estables entre els veïns i l'Ajuntament més enllà 

dels mitjans tradicionals (telèfon, e-mail). Per tant, la creació d'un Consell de Poble que representés 

ciutadania i teixit associatiu seria una bona opció. En el cas d'impulsar-se hi hauria una bona 

resposta per formar-ne part, però també caldria dotar de competències i funcions l'òrgan. Aquest 

espai participatiu i de relció amb l'Ajuntament també hauria d'aglutinar totes les franges d'edat del 

municipi. 

 Seria bo poder rendibilitzar millor l'equipament de Can Freixas com a hotel d'entitats i que més 

associacions en poguessin gaudir. 

 El Protocol de la Festa Major és una bona iniciativa, però caldria convocar-la amb més temps 

perquè pugui col·laborar en la programació de la festa i que altres entitats també hi poguessin ser 

presents. 

 Tot allò que sigui millorar els espais de participació seria molt bo, així que una experiència de 

pressupostos participatius (capítol d'inversions) seria molt ben rebuda. 

 La participació presencial en un poble com l'Arboç és important i s'ha de mantenir, però també es 

pot complementar amb eines virtuals de participació que serveixin per fer consultes, d'aquesta 

manera serà més còmode participar i es facilitarà que ho pugui fer molta més gent.  
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GRUP DE TREBALL Nº2 
 

Diagnòstic 

 
 La participació ciutadana és un requisit indispensable per a la bona governança, però les fórmules 

actualment existents, tant en el món local com a nivell més general, no són suficients per donar 

resposta  a les demandes de la gent 

 Des de l'Ajuntament es pot innovar en matèria de participació ciutadana, ja que els temes que 

s'aborden acostumen a afectar directament la vida de les persones i, per tant, són de molt interès 

 La participació només té sentit si existeix un compromís ferm per part de les institucions de tenir 

en compte allò que la gent vol i proposa 

 El caràcter no vinculant de la majoria de processos participatius que es duen a terme és font 

contínua de frustració i desencís. A l'Arboç ja es va impulsar un procés participatiu, les conclusions 

del qual no han estat desplegades per l'Ajuntament 

 De vegades la frustració derivada dels processos participatius no és només imputable a la falta de 

resposta per part de l'Ajuntament; sovint es proposen coses que queden fora de l'àmbit 

competencial de l'administració local 

 L'Arboç no té tradició participativa perquè ningú s'ha preocupat mai de fomentar aquest tipus de 

processos, però la riquesa cultural i associativa posa de manifest que existeix un teixit social viu, 

dinàmic i predisposat a implicar-se 

 Una de les eines participatives de què disposen els arbocencs en l'actualitat és la pregunta i/o el 

prec al Ple municipal. No obstant, l'equip de govern no es mostra gaire receptiu a les intervencions 

ciutadanes i tot sovint no respon les preguntes que se li formulen. A més, els bans que es publiquen 

amb l'ordre del dia de cada sessió són poc detallats, de manera que es fa difícil saber quins temes 

seran tractats. Aquest fet és un signe de manca de transparència 

 Existeix molt poca diligència i celeritat per part de l'Ajuntament pel que fa a la resposta d'instàncies 

ciutadanes. N'hi ha que fins i tot queden sense respondre 

Propostes de millora 

 
 Una bona manera de començar a impulsar la participació ciutadana a l'Arboç seria mitjançant la 

creació d'un Consell de Poble que donés veu a les entitats i a la ciutadania a parts iguals. Però per 

tal que aquest Consell tingués èxit caldria dotar-lo de competències molt clares i atorgar-li un 

estatus important com a interlocutor de l'Ajuntament.  

 El Consell de Poble tindria un paper representatiu de les entitats i la ciutadania, però en aquells 

afers veritablement importants per al municipi, i sobretot en aquells de caràcter no reversible, 

caldria dur a terme consultes específiques a la ciutadania perquè tothom pogués fer valer la seva 

opinió 

 Cal una major transparència informativa per part de l'Ajuntament. Sense informació veraç i 

exhaustiva no és possible impulsar la participació ciutadana 

 L'Arboç no necessita consells sectorials; n'hi hauria prou amb crear comissions o grups de treball 

en el marc del Consell de Poble    
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Un cop finalitzada la posada en comú de la sessió, es va demanar als assistents que realitzessin un 

exercici de priorització en relació a diferents temes/àmbits de la governança municipal considerats 

susceptibles d'ésser abordats des d'una perspectiva més participativa. Tot seguit es relacionen els 

resultats de l'exercici, que constitueixen una guia a tenir en compte de cara a valorar quins 

processos participatius impulsar de forma més immediata i quins ajornar per a més endavant. 

 
Quins temes creus que s'haurien de consultar amb la ciutadania abans de dur-los a terme? 

 

 

                  Comerç 1 

Equipaments i urbanisme 16 

Civisme i seguretat ciutadana 15 

Polítiques socials 10 

                  Sanitat 4 

Pressupostos 12 

Medi ambient i sostenibilitat 11 

Fires, festes i turisme 11 

Nous espais de participació 8 

Polítiques juvenils 4 

 

Durant el debat i la discussió en els grups de treball van anar sorgint idees i propostes de temes 

que, sota el punt de vista dels assistents, serien mereixedors i requeririen d'una major implicació 

per part de la ciutadania, ja sigui per la seva importància estratègica per al municipi o per la 

controvèrsia que generen. Tot seguit es llisten els principals temes esmentats en aquesta línia. 

 
 

GRUP 1 

 
 Manca de vigilància policial a l'estació de ferrocarrils a partir de les 19-20h 

 Promoure cursos de formació gratuïts (idiomes...) 

GRUP 2 

 
 N-340 

 Voreres del municipi 

 Incivisme i mesures a adoptar contra les actituds incíviques 
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Taula política 
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Taula política 

Ordre del dia 

Dimarts 22 de desembre 

 
 

1. Presentació del Regidor de Participació Ciutadana, Alfons Ribas (5 min) 

 

 

2. Contextualització (5 min) 

 què és un Pla Director de Participació  

 objectius de la sessió 

 

3. Debat (45 min) 

Conduïts per dos dinamitzadors, els representants dels diferents grups polítics van exposar les 

seves idees i reflexions en relació als següents punts:  

 

 Espais de relació dels veïns i veïnes amb l'Ajuntament 

 Mecanismes de relació de les entitats amb l'Ajuntament. És l'Arboç un municipi ric a nivell 

associatiu? 

 Quines prioritats hauria de tenir l'Ajuntament per promoure la participació durant els 

propers anys? 

 Quines polítiques o temes creus que s'haurien de consultar amb la ciutadania abans de dur-

los a terme? 

 Valora el grau de conveniència de: 

o Pressupostos participatius 

o Consell de Joves 

o Consell de Poble 

o Consells sectorials? Quins? 

 

 

4. Exposició de les principals conclusions del Fòrum Participatiu amb la ciutadania (15 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA TÈCNICA 

 

ASSISTENTS :  

1 representant de cada grup polític municipal 
 

DURACIÓ:  

1h 10m 
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Diagnòstic 

 
 El teixit associatiu de l'Arboç és molt ric; les entitats constitueixen un dels punts forts del municipi. 

 Una de les principals mancances que tenen les entitats és la falta d'un espai on reunir-se. 

 Els espais participatius, els processos esporàdics i les consultes ciutadanes són elements 

complementaris. 

 La ciutadania té ganes de participar i implicar-se en processos participatius, però cal que existeixi 

un retorn, és a dir, que les idees o aportacions es tradueixin en actuacions. Si es proposen coses i 

després no es tenen en compte es produeix desencís.  

 La participació s'ha de dur a terme sobre temes que interessin a la gent, assumptes que els siguin 

propers i que els afectin directament. 

 

Propostes de millora 

 
 Cal promocionar la participació no tant com un concepte enfocat a la reflexió, sinó més aviat com un 

camp a desenvolupar en un sentit de fer, col·laborar, actuar. Exemple: EUA. 

 Les eines electròniques són útils i necessàries, especialment, per fer la votació o prendre la decisió 

final sobre quelcom, però el procés deliberatiu i de reflexió requereix d'espais de debat físics. 

 La participació es fa especialment necessària en aquells projectes i actuacions que tenen un caràcter 

molt estratègic i/o irreversible per al municipi (que ja no es poden desfer un cop executats). 

 Una de les actuacions més interessants a executar a nivell participatiu és el pressupost participatiu. 

Però només es pot sotemetre a deliberació un petit percentatge del capítol d'inversions, ja que la 

resta de partides estan molt compromeses. 

 L'Arboç necessita un esplai; els joves estan mancats d'oferta d'oci. 

 Cal no abusar dels processos participatius; si es fan massa processos la gent se'n cansa i deixa 

d'implicar-s'hi. 

 L'Arboç no necesita un Consell de Poble; és complicat mantenir la implicació de la gent a mig-llarg 

termini. Funcionaria millor dur a terme processos esporàdics lligats a temes o projectes concrets que 

interessin a la gent. 

 Una temàtica que valdria la pena sotmetre a l'opinió dels veïns i veïnes és la reforma de les entrades 

al poble. 
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VISUALITZACIÓ 
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La visualització constitueix un exercici d'identificació i recull de mecanismes participatius existents 

al municipi i programes o actuacions de participació realitzats en el passat recent. El propòsit de la 

visualització és dibuixar un retrat sectorial de la participació ciutadana que serveixi de punt de 

partida i de context des del qual començar a treballar en les propostes i accions de futur que 

proposa el PDPC.   
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Acció o servei 
Eina o tipus de 

procés 
Descripció 

Millora dels barris, àrees 
urbanes i viles 

(2010) 

Formulari al web 
municipal 

Procés de participació ciutadana sobre la 
millora dels barris, àrees urbanes i viles. A 
través del web municipal, els veïns i veïnes 

podien participar mitjançant un qüestionari.  
 

Els resultats del procés els poden consultar 
en el següent enllaç:  

http://www.arbocenc.org/colnoticia.asp?20
/C/20/0/76/presentacio  

Festa Major a l'Arboç. 
Digue'ns la teva! 

(2010) 

Formulari al web 
municipal  

Procés participatiu per a la millora de la 

Festa Major de l'Arboç. A través del web 
municipal, els veïns i veïnes podien 

participar mitjançant un qüestionari. 
 

La presentació d'aquesta iniciativa es pot 
consultar en el següent enllaç: 

http://www.arbocenc.org/colnoticia.asp?20
/C/20/0/398/presentacio  

Programa de 
participació juvenil 
(2006 - actualitat) 

Reunions presencials  

Des del 2006 cada any els joves de l'Arboç 
són convocats a una trobada en la qual es 
tracten temes locals al voltant de l'oci, la 

cultura o altres aspectes que puguin afectar 
el seu dia a dia. L'objectiu d'aquestes 

trobades és proposar accions que després el 
govern municipal implementi des de la 

regidoria corresponent. 
 

A tall d'exemple, el 2011 es va rodar un 
Lipdub sobre la Festa Major de l'Arboç en el 
qual hi va participar una part representativa 

de la població (infants, joves i adults).               

L'Arboç. Present i futur. 
Debats ciutadans 

(febrer-març 2015) 
Sessions presencials  

Procés participatiu adreçat a tota la 
ciutadania i als agents socials i econòmics del 

municipi va ser contrastar les inquietuds i 
expectatives de la població en relació al 

model de poble que es deditja i contribuir en 
la definició d'un hortizó compartit respecte 

el futur de l'Arboç. Els tres objectius d'aquest 
procés van ser:  

 
1. Determinar un diagnòstic compartit 

sobre necessitats i problemàtiques 
2. Fomentar la cohesió de la ciutadania 

i el sentiment d'identitat 
3. Contribuir a la cultura de debat i la 

participació ciutadana 
 

El procés va comptar amb una sessió de 
presentació, disset entrevistes a agents 

socials del poble, tres sessions de debat amb 
ciutadania i agents socials i una sessió de 

retorn de resultats.     

http://www.arbocenc.org/colnoticia.asp?20/C/20/0/76/presentacio%20
http://www.arbocenc.org/colnoticia.asp?20/C/20/0/76/presentacio%20
http://www.arbocenc.org/colnoticia.asp?20/C/20/0/398/presentacio%20
http://www.arbocenc.org/colnoticia.asp?20/C/20/0/398/presentacio%20
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Procés participatiu en el 
marc del Cap de Setmana 

Jove 
(octubre 2015) 

Sessió presencial 

 
Procés participatiu obert a tots els joves de la 

població amb la finalitat de prioritzar i 
decidir quines activitats realitzar en el marc 

del Cap de Setmana Jove. El procés va 
consistir en una única trobada on hi van 
assistir més de 40 joves que van poder 

opinar a través d'una dinàmica de votació 
amb gomets i panells expositors. El resultat 
del procés va ser la selecció de sis propostes 

d'actuació relacionades amb els àmbits de 
l'oci, els esports i la formació. Aquestes 

activitats es van dur a terme els dies 30 i 31 
d'octubre de 2015 en el context del Cap de 

Setmana Jove, una iniciativa de l'Ajuntament 
de l'Arboç amb la col·laboració de la Direcció 

general de la Joventut de la Generalitat de 
Catalunya i Jove baix Penedès.   

 

Pla Director de 
Participació Ciutadana 

(PDPC)  
(desembre 2015) 

Fòrum Participatiu i 
grup de discussió 

 
El disseny del Pla Directaor va implicar la 
celebració de dues jornades de treball. En 

primer lloc, es va convocar tant el teixit 
associatiu com la ciutadania a títol individual 
per a l'assistència en un Fòrum Participatiu 
que va tenir 29 participants. I, en segon, va 

celebrar-se una taula de treball amb 
representants dels diversos grups 

municipals de l'Ajuntament de l'Arboç. 
Els objectius d'aquest procés d'investigació 
qualitativa i del propi PDPC de l'Arboç eren 

els següents: 
1. Recopilar i ordenar les actuacions a 

implementar per aconseguir que els 
veïns i veïnes se sentin partícips de 
l’acció municipal 

2. Facilitar que les diferents àrees 
municipals tinguin a l’abast eines 
participatives per enriquir els 
respectius projectes 

3. Dotar l'Arboç d'un full de ruta en 
matèria de participació ciutadana 
que respongui a les necessitats reals 
del municipi i del seu teixit social i 
ciutadà 
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EIXOS ESTRATÈGICS DE FUTUR 

  



 

  

                                                                                                                                   Pla Director de Participació Ciutadana de l'Arboç          
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El present apartat té per objectiu identificar les principals línies de treball que cal abordar durant el 

període 2016-2019 a fi d'assolir els objectius concrets que persegueix el present PDPC, que són 

presentats a l'inici del document. Òbviament els presents eixos constitueixen només un compendi 

de directrius generals, però totes les problemàtiques i reptes immediats abordats en l’apartat de 

propostes de futur hi són presents.  

 

De la lectura del present apartat se n’hauria de despendre una visió general molt clara dels reptes 

que l'Arboç té per endavant a fi i efecte d'assentar les bases per a la promoció d'una major 

participació ciutadana.  D'alguna manera es podria dir que els eixos estratègics apuntats en 

aquest apartat constitueixen el nucli dur i embrió de les propostes i projectes de futur de 

cara al període 2016-2019, que s’expliquen i es recullen amb detall en l’apartat posterior. 

 

El present apartat ha estat configurat i és producte directe de les conclusions extretes en les 

sessions participatives i l'exercici de Visualització. Així doncs, totes les línies de treball apuntades a 

continuació volen ser una resposta a les necessitats, oportunitats i demandes reals de l'Arboç. 
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Dotar l'Arboç d'un entramat de mecanismes i canals estables de contacte i interacció entre 

l'Ajuntament i la ciutadania que garanteixi una correcta expressió de les demandes dels 

arbocencs i arbocenques i possibiliti una major intervenció dels veïns i veïnes en la gestió 

dels projectes i/o problemàtiques municipals 

 

  
 

 
Millorar la tasca informativa i comunicativa que duu a terme l'Ajuntament a fi d'avançar cap 

a un model de governança més transparent i proper  

 

  
 

 

Dotar l'Ajuntament de l'Arboç d'una organització municipal i uns mecanismes de 

funcionament que facilitin i promoguin la transparència, la proximitat, el govern obert i 

la permeabilitat a les demandes ciutadanes  

 

  
 

 

Enfortir el teixit associatiu de l'Arboç i oferir a les entitats recursos que contribueixin 

a enriquir encara més la sòlida vida associativa que té el poble 

 

Educació                                                  
 

 

Treballar per tal de transformar la mentalitat dels veïns i veïnes de l'Arboç cap a 

una major consciència i interès  pels temes relatius a la governança del municipi, tot 

fomentant la generalització de l'esperit participatiu  

 

 Salut  

 
 

Optimitzar el tracte i l'atenció que l'Ajuntament dispensa a la ciutadania, tot tendint cap a un 

model basat en l'excel·lència, l'anticipació a les necessitats, l'eficàcia i la màxima agilitat 
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PROJECTES 2016-19 
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Aquest apartat consisteix en una relació dels projectes de futur que conformen la part 

operativa del present Pla Director de Participació de l'Arboç. El criteri de classificació emprat 

en l’agrupació de les diferents actuacions proposades és la divisió segons l'àmbit al qual fa 

referència cadascuna d'elles. En aquest sentit, s'han confegit tres grans apartats: 

 

1. actuacions encaminades a optimitzar la tasca comunicativa i informativa de 

l'Ajuntament, entenent aquesta com un pilar fonamental i indispensable per 

a avançar cap als ideals de transparència i govern obert  

2. actuacions orientades a capacitar l'organització municipal amb les eines i els 

recursos necessaris per tal d'assolir uns majors nivells de transversalitat i 

interdepartamentalitat en la seva acció diària  

3. actuacions adreçades a dotar l'Arboç d'una xarxa de mecanismes, espais i 

processos participatius plenament adaptada a les necessitats i demandes 

dels propis veïns i veïnes del municipi  

 
Totes les actuacions han estat presentades de forma individualitzada i descrites des d'una 

perspectiva eminentment operativa. Tant es així que cada acció és plantejada per mitjà d'una 

pràctica fitxa descriptiva que recull els principals camps necessaris per a la correcta implementació 

de l'actuació en qüestió. Cada fitxa consta de: 

 

 

- Títol 
 

- Breu explicació del projecte 
 

- Relació dels agents implicats, és a dir, d’aquells agents sense la complicitat i/o 

col·laboració dels quals no serà possible l’acompliment efectiu dels objectius de 

l’actuació en qüestió 

- Eixos estratègics de futur amb què es relaciona l’actuació en qüestió 
 

- Any d'execució que es proposa  
 
 

NOTA IMPORTANT: l'Arboç és un municipi d'escassa trajectòria en termes de participació 

ciutadana. És per això que aquest Pla no planteja canvis de gran abast ni massa ràpids. Cal, 

principalment, desplegar accions assumibles que demostrin la utilitat de la participació en la gestió 

municipal i que vagin creant consciència en la gent, habituant els arbocencs i arbocenques a una 

nova manera de fer política més relacional i posant les bases per a una expansió gradual dels espais 

i dinàmiques de participació ciutadana. 
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ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ 
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Panells informatius 

La inexistència de mitjans de comunicacio locals fa de la difusió de l'acció de govern i de les 
activitats que es realitzen al municipi una tasca complicada. Cal tenir present que, tot i el seu 

creixent pes, les xarxes socials i les noves tecnologies representen encara una assignatura 
pendent per a determinats col·lectius del municipi i que, per tant, confiar tot el pes de l'acció 

comunicativa a aquest tipus de formats comporta seriosos riscos de deixar certs grups socials 
exclosos. És per això que cal dotar el municipi de recursos comunicatius assequibles, econòmics 

i de caràcter físic que complementin els virtuals. Una alternativa sovint utilitzada en l'àmbit 
municipal i amb bons índexs d'eficàcia és la instal·lació de panells informatius en indrets 

estratègics del municipi en què penjar informació i cartelleria relativa a l'actualitat del municipi. 
Aquests panells haurien de substituir de forma progressiva  els cartells en botigues i façanes 

d'edificis i, amb el temps, haurien d'esdevenir els únics espais "autoritzats" per a la publicació 
d'informació. Per a una major cobertura, fóra bo instal·lar més d'un panell, a poder ser en espais 

de pas distribuïts de forma territorialment equilibrada  

Actors implicats 

Àrea de comunicació 

Àrea de via pública 

 

 

 

Eixos relacionats 

2, 6 
 

An d'execució 

2018 

 

Llista de difusió whatsapp 

Les noves tecnologies posen al nostre abast fórmules comunicatives cada cop més immediates, 
assequibles i econòmiques, però no sempre les sabem aprofitar en termes informatius i 

comunicatius. Mentre que les xarxes socials s'han anat generalitzant de forma molt intensa al 
llarg de tots o gairebé tots els ajuntaments del país, el whatsapp roman com una eina d'elevada 

potencialitat encara per explotar des del punt de vista de la comunicació. La seva quasi-
gratuïtat, el grau de concreció que ofereix  i la immediatesa que permet fan d'aquest recurs un 

dels canals a tenir en compte de cara a la propera dècada. En aquest sentit, es proposa la creació 
d'un servei informatiu de subscripció, tipus newsletter, a partir del qual anar enviant, de forma 
periòdica, a tots els interessats un resum de l'actualitat municipal. Si el servei fos d'utilitat i no 
excessivament intrusiu (la freqüència màxima d'enviament hauria de ser quinzenal), la base de 

dades de persones inscrites aniria creixent poc a poc. 

Actors implicats 

Àrea de comunicació 

Ciutadania 

 

 

Eixos relacionats 

1, 2, 6 
 

Any d'execució 

2017 
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Capacitar el web municipal com a espai de 
participació 

No tots els webs municipals són iguals. A banda d'un aspecte visual i gràfic acurat, un web amb 
vocació de modernitat i d'adaptació als temps de la comunicació 3.0 ha d'oferir interactivitat a 

l'usuari. Així doncs, a més de ser un vehicle per a la publicació d'informacions -de caràcter 
unidireccional- ha d'admetre  i donar cabuda a la recollida d'aportacions i la participació de la 
ciutadania. La nova Llei de la Transparència i del Govern Obert constitueix un primer pas en 
aquest sentit que molts ajuntaments ja han donat i fins i tot superat. En el cas de l'Arboç s'ha  

avançat en termes de trasnparència i obertura, però mancaria invertir més esforços en dotar el 
web de major interactivitat i espais per a la participació de la ciutadania. Aquests nous espais 
caldria dotar-los de personalitat i entitat pròpia dins el site, tot creant una secció nova que els 

aglutinés i els posés sota un mateix paraigües.  

Amb el temps, i si els recursos ho permeten, potser convindria plantejar-se dissenyar un nou 
web., concebut des de l'inici per tal d'esdevenir un espai plenament adaptat a les exigències dels 

nous temps en matèria de participació. 

 

Actors implicats 

Àrea de comunicació 

 

 

 

Eixos relacionats 

1, 2, 3, 4, 6 

Any d'execució 

2018 

 

 

Optimització de processons interns per tal de 
millorar el temps de resposta a instàncies 

Una de les queixes més esteses entre la ciutadania de qualsevol municipi en termes de 
comunicació municipal és l'escassa diligència i celeritat en la resposta d'instàncies i la resolució 
de sol·licituds per part de l'Ajuntament. Contestar una instància és aprentment una tasca bàsica 

i pròpia del duncionament més quotidià de qualsevol ajuntament, però a 'hora de la veritat 
existeixen molts consistoris que responen tard o no ho fan. I això agreuja en gran mesura la 

sensació d'inatenció que molts ciutadans diuen tenir. A fi de garantir una resposta ràpida, eficaç 
i exhaustiva a totes les instàncies que es presentin a l'Ajuntament és important dissenyar un 

sistema intern de gestió de les mateixes rigorós i operatiu. No resulta complicat, però cal saber-
ho fer. I moltes vegades el dia a dia absorbeix de tal forma les administracions que els 

problemes associats a un mal disseny de processos es cronifiquen. Des de Mirada Local es 
proposa la creació d'un Dispositiu Ràpid d'Atenció Ciutadana (DRAC) que, senzillament, busca 
repensar els circuits interns  de l'Ajuntament amb la vista posada en optimitzar la resposta a 

instàncies i sol·licituds ciutadanes. 

Actors implicats 

Àrea de comunicació 

Oficina d'Atenció Ciutadana 

 

Eixos relacionats 

3, 6 
 

Any d'execució 

2017 
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Unificar la imatge corporativa dels processos 
participatius 

 

La imatge i l'aspecte visual són els elements que més condicionen el receptor en qualsevol acte 
comunicatiu. En aquest sentit, tot projecte que busqui una bona recepció en l'imaginari 

col·lectiu ha d'anar acompanyat d'una imatge sòlida, atractiva i, sobretot, coherent. La dispersió 
visual tendeix a crear cert grau de confusió i desorientació que no ajuda a una transmissió neta i 
clara d'informació entre emissor i receptor. Així mateix, la manca d'unalínia gràfica pròpia resta 

als projectes entitat i significació a ulls del ciutadà. És per això que es proposa el 
desenvolupament  d'una imatge corporativa pròpia per a l'àrea de participació de l'Ajuntament 

de l'Arboç i la seva aplicació estricta en tots els processos participatius que es duguin a terme en 
el futur. 

 

Actors implicats 

Àrea de participació 

Àrea de comunicació 

 

 

Eixos relacionats 

2, 5 

Any d'execució 

2016 

 

Creació d'un perfil propi a facebook i twitter per a 
l'àrea de participació ciutadana 

A fi de simbolitzar l'aposta de l'Ajuntament en termes de participació ciutadana i optimitzar la 
tasca informativa i comunicativa que es dugui a terme en el futur sobre processos participatius , 

es proposa la creació de perfils específics de l'àrea de participació ciutadana en les principals 
xarxes socials que utilitza la ciutadania: faceboo i twitter. Ambdós perfils haurien d'estar 

permanentment actualitzats i mostrar un elevat grau de dinamisme i activitat. Pel que fa a la 
vessant gràfica, serien customitzats amb la línia visual creada en el seu moment per a l'àrea de 

participació. 

Actors implicats 

Àrea de comunicacio 

Àrea de participació 

Àrea de noves tecnologies 

 

Eixos relacionats 

1, 2, 5, 6 
 

Any d'execució 

2016 
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ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DE L'ORGANITZACIÓ 

MUNICIPAL 
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Reglament de participació 

 

El Reglament de Participació Ciutadana constitueix un dels instruments més comunament emprats 
pels ajuntaments a fi de regular i vehicular eficaçment la participació ciutadana en la presa de 

decisions. No obstant, la forma permanentment canviant de les societats modernes requereix d’un 
exercici constant d’actualització i renovació d’aquesta eina, ja que una eventual manca d’adequació 

de la mateixa a les realitats socials més noves pot suposar un autèntic obstacle per a la fluida 
interacció entre ciutadania i administració.  L'objectiu d'aquesta actuació és disposar d’un 

instrument normatiu comprensible i capaç de vehicular eficaçment l’aposta de l’equip de govern per 
la potenciació real de la participació de la ciutadania en la presa de decisions municipals. Les dues 

finalitats transversals del reglament són: 

1) Dotar el municipi d'un document regulador de la participació  

2) Regular el funcionament i les competències dels espais i òrgans participatius del municipi  

 

Actors implicats 

Ajuntament de l'Arboç 

Entitats i associacions 

 

 

 

 

Eixos relacionats 

1, 4, 5, 6 

Any  d'execuió  

 

2018 
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Formació a tècnics municipals en l'àmbit de la 
participació ciutadana 

 

La transversalitat de la participació ciutadana és un dels elements a tenir en compte per tota 
administració. L'aplicació del model participatiu en les diferents àrres d'un ajuntament és un 
dels requisits per tal d'avançar cap a una administració més oberta, transparent i propera al 

ciutadà. Això fa que des dels diferents departaments municipals calguin desenvolupar eines o 
processos participatius que enriqueixin els projectes sectorials de cada àrea. És per això que la 

formació en l'àmbit de la participació ciutadana i el coneixement de la metodologia 
participativa per part dels treballadors municipals i, sobretot, dels responsables de cada àrea és 

un factor indispensable per poder utilitzar i implementar adequadament les pràctiques 
participatives en els projectes del dia a dia. 

Aquesta actuació pretén realitzar una o dues sessions de formació donant a conèixer al 
personal de l'Ajuntament metodologies útils, exemples de processos realitzats en d'altres 

municipis i un ventall de possibilitats quant a l'ús de la participació ciutadana en el camp de les 
polítiques públiques.  

Actors implicats 

Regidoria de Participació 
Ciutadana 

Totes les àrees de 
l'Ajuntament 

 

 

 

Eixos relacionats 

3, 6 

Any  d'execuió  

 

2017 

Participació i comunicació interna 

 

La correcta coordinació entre àrees és un dels objectius que tota administració persegueix amb 
l'objectiu de millorar el rendiment dels diversos equips interns. Posar a l'abast dels treballadors 

públics instruments amb els quals puguin interaccionar entre ells és una forma més de 
fomentar la participació, en aquest cas, interna. Promoure la participació i comunicació dels 

propis treballadors per a una millor connexió entre les àrees es pot convertir en un valor afegit 
per al treball diari i la planificació de les accions. En aquest sentit, la posada en marxa d'eines 

com els calendaris online, les agendes de tasques virtuals, els newsletters o el google groups és 
un exemple de la línia que caldria seguir per assolir el repte plantejat. 

Aquesta actuació preveu establir un sistema de coordinació entre totes les àrees a través d'un 
seguit d'instruments que es decidiran consensuadament amb els treballadors o responsables de 

cada departament municipal.              

Actors implicats 

Regidoria de Participació 
Ciutadana 

Totes les àrees de 
l'Ajuntament 

 

 

 

Eixos relacionats 

3, 6 

Any  d'execuió  

 

2018 
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Pacte intern per a la participació ciutadana 

 

Aquest pacte servirà per formalitzar i fer visible el compromís de l'Ajuntament de l'Arboç en 
l'ús de metodologies participatives per a la presa de decisions públiques, sempre que sigui 

viable i el context temporal i polític així ho permeti. Es tracta que la ciutadania visualitzi que 
existeix una voluntat real d'oferir espais i mecanismes per a que els veïns i veïns puguin 

participar i opinar sobre aquells temes rellevants del municipi. 

El document del pacte establirà els compromisos i obligacions de l'administració en aquest 
terreny i servirà per explicitar el compromís tant per part dels tècnics municipals com de 

l'equip de govern de treballar i endegar els projectes municipals emprant eines participatives i 
oferint espais de debat a la ciutadania.     

Actors implicats 

Regidories de Participació 
Ciutadana i Recursos 

Humans 

Totes les àrees de 
l'Ajuntament 

 

 

Eixos relacionats 

3, 5, 6 

Any  d'execuió  

 

2016 

Registre d'associacions i entitats locals 

 

La sistematització i control de les entitats i associacions és una tasca que l'ajuntament ha d'anar 
efectuant de manera regular i que, habitualment, es promou i s'impulsa des de la Regidoria de 

Participació Ciutadana. És important establir una revisió periòdica del registre d'entitats i 
actualitzar-lo adequadament. En el cas de l'Arboç, cal crear, en primer lloc, un registre d'entitats 

primari ja que actualment no existeix. El fet de disposar d'un registre et permet gaudir d'una 
informació ordenada, completa i actualitzada del teixit associatiu del municipi. Aquesta 

iniciativa és, al mateix temps, una manera d'endreçar l'administració internament i que també 
ajudarà posteriorment a les diferents àrees quan s'hagin de contactar les entitats fent ús de la 

base de dades. 

Aquesta actuació va molt lligada a l'atorgament de subvencions ja que totes les entitats que 
vulguin presentar projectes subvencionables hauran de formar part del registre d'entitats de 

l'Arboç.         

Actors implicats 

Regidoria de Participació 
Ciutadana 

Associacions i entitats locals 

 

 

 

Eixos relacionats 

4, 5 

Any  d'execuió  

 

2017 



 

  

                                                                                                                                   Pla Director de Participació Ciutadana de l'Arboç          
36 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Protocol d'Actuació Participativa (PAP) 

 

El Protocol d'Actuació Participativa (PAP) esdevindrà una eina útil per a millorar la qualitat de 
les actuacions municipals que incorporen la participació ciutadana. Es tracta que el protocol 

estigui a l'abast de totes les àrees de l'ajuntament, ara bé, caldrà que cada departament entri en 
contacte amb l'equip de participació municipal per tal que aquest realitzi un assessorament 

inicial i un suport tècnic per aplicar aquest protocol al projecte d'actuació en concret. El 
protocol haurà de preveure variants, com a mínim, segons si es tracta d'una actuació estratègica 

i de municipi o bé si és sectorial o de menor impacte. També haurà de preveure una tercera 
modalitat en el cas que sigui un procés participatiu producte d'una iniciativa ciutadana i d'un 
acord posterior amb l'Ajuntament, pel qual aquest dóna suport a les persones o entitats que 

promoguin la iniciativa.  

Actors implicats 

Regidoria de Participació 
Ciutadana 

Totes les àrees de 
l'Ajuntament 

 

 

 

Eixos relacionats 

1, 2, 3, 5, 6 

Any  d'execuió  

 

2017 



 

  

                                                                                                                                   Pla Director de Participació Ciutadana de l'Arboç          
37 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DE LA CREACIÓ D'ESPAIS I 

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 
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Plataforma de votació electrònica 

Es proposa dissenyar i posar en funcionament una plataforma de votació electrònica. Un cop en 
marxa, la nova plataforma permetrà a l'Ajuntament organitzar tota mena de processos participatius 
de forma senzilla i ràpida, ja que la interfície tindrà un caràcter plenament administrable i podrà ser 

adaptada a les particularitats de cada procés. Per tal de garantir la màxima fiabilitat i 
representativitat de les eventuals consultes i/o processos, la plataforma integrarà un sistema de 
validació de la identitat del votant per mitjà del Document Nacional d'Identitat (DNI). A banda de 

totes les funcionalitats pràctiques, la nova eina oferirà un aspecte visual atractiu i una interfície de 
fàcil navegació per a l'usuari final (ciutadà).  

Amb la introducció del sistema de votació electrònica l'Arboç es dotaria d'una eina versàtil i molt 
intuïtiva que permetria a l'Ajuntament fer un salt endavant en termes de participació  i qualitat 

democràtica. Més enllà de constituir un complement idoni i d'alt valor afegit per a qualsevol procés 
participatiu, la plataforma també possibilitaria l'impuls de debats i/o fòrums esporàdics sobre 

temàtiques diverses que permetrien radiografiar i prendre el pols a l'estat d'opinió de la població 
sense necessitat d'incórrer en costos econòmics ni invertir recursos  de cap tipus.  

Actors implicats 

Àrea de comunicació 

Àrea de participació 

 

 

 

Eixos relacionats 

1, 5 

Any d'execució 

2016 

 

Pla Local de Joventut 

La joventut és un dels col·lectius més descongeuts des del punt de vista de les seves necessitats 
i demandes, ja que són poc donats a la participació política i existeixen escassos canals per a 
accedir-hi. Paradoxalment, constitueixen un segment social molt exigent i reivindicatiu, amb 
gran creativitat i visió de futur. És per això que amb els anys s'ha anat estenent cada cop més 

entre els ajuntaments de Catalunya la figura del Pla Local de Joventut, una eina que serveix per 
planificar les actuacions a efectuar en tots aquells àmbits que afecten la vida quotidiana dels 

joves. En els PLJ tan importants són les actuacions pauatdes com el procés seguit per arribarr-
hi, que implica un seguit de sessions participatives amb els propis joves. L'Arboç té un PLJ a 

punt de caducar, motiu pel qual es proposa procedir a la seva renovació. A fi de confegir un Pla 
veritablement adaptat a les necessitats de tots els joves, per a la seva confecció es contempla la 

realització d'un ampli i exhaustiu procés participatiu. 

Actors implicats 

Àrea de joventut 

Joves del poble 

Associacions del municipi 

 

 

Eixos relacionats 

1, 2, 4, 5, 6 

Any d'execució 

2016 
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Google calendar d'activitats 

 

Un dels grans reptes de molts ajuntaments és ser capaços de compendiar en un sol espai o 
document tot el programa d'activitats previst per al següent període (trimstre o mes). La 

dificultat d'aquesta empresa rau en que, tot sovint, és costós aconseguir reunir, amb 
l'antel·lació que seria necessària, tota la infromació relativa a activitats que s'organitza des de 
les entitats. El fet que sigui tan complicat porta molts ajuntaments a dessistir, la qual cosa es 

tradueix en una dispersió del calendari d'activitats que en dificulta l'assebentament per part de 
la ciutadania. És per això que, darrerament, hi ha alguns ajuntaments que comencen a fer ús de 
les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies, tot creant agendes o calendaris compartits 

entre ajuntament i entitats.  

Eines com el google calendar admeten l'edició per part de diferents usuaris d'un mateix 
calendari o agenda , aspecte molt útil que  permet  crear un sol progrma d'activitats alimentat 

des de múltiples fonts o actors (entitats). Aquesta eina encaixaria bé en un municipi com 
l'ARboç, que presenta una gran riquesa associativa però disposa de poc personal a 

l'Ajuntament i, per tant, no gaudeix dels recursos per estar "a sobre" de les entitats i coordinar 
la multiplicitat d'acotrs que organitzen activitats. A fi que aquest google calendar no patís d'un 

excés de descontrol, l'accés no seria completament obert, sinó que caldria comptar amb un 
usuari i un codi de pas específics per poder-lo editar.  

 

Actors implicats 

Àrea de comunicació 

Entitats del poble 

 

 

Eixos relacionats 

2, 4, 6 

Any d'execució 

2016 

 

Processos participatius efímers 

A banda d'òrgans estables de participació, que no sempre són necessaris a tot arreu, un 
municipi amb vocació de modernitat i amb ganes de promoure la participació ciutadana ha de 

tenir la capacitat de generar, de forma regular, processos participatius efímers de caràcter 
sectorial. Tenint en compte que existeix la previsió de crear una plataforma per a la votació 

electrònica, en el cas de l'Arboç aquesta possibilitat cobra encara un major sentit. Més enllà de 
grans i costosos projectes participatius, es proposa la realització de diversos processos al llarg 
del mandat, de duració molt acotada en el temps,  que permetin prendre el pols a la població 

arbocenca en relació a un tema o problmeàtica concreta. Aquest tipus de processos, que han de 
ser àgils i molt operatius, peremeten crear consciència i mentalitat participativa en la gent,. Les 
temàtiques a abordar dependran, en bona mesura, de l'evolució del municipi durant els propers 

anys, ja que han d'anar estretament lligades a l'actualitat més immediata de cada moment. 

Actors implicats 

Totes les àrees de 
l'Ajuntament 

 

Eixos relacionats 

1, 4, 5, 6 
 

Any d'execució 

2016-19 

 



 

  

                                                                                                                                   Pla Director de Participació Ciutadana de l'Arboç          
40 

 

 

Procés participatiu sobre els usos i la promoció de les 
restes arqueològiques ubicades al c/ Muralla 

 

L'antiga muralla del segle XIII, situada al c/ Muralla i descoberta recentment,  és una resta 
arqueològica de gran valor que es pot convertir en un actiu per a la promoció turística de 

l'Arboç, entre d'altres coses. Donat que aquestes restes són patrimoni de tot el poble és molt 
desitjable que el debat i decisions sobre la definició dels usos i el tipus de promoció dels 

elements descoberts s'obri a tots els veïns i veïnes del municipi. Entenent-lo aquest com un 
projecte sectorial a cavall de les àrees de turisme i urbanisme es planteja efectuar un procés 

participatiu per tal de recollir opinions dels veïns i veïnes i fer-los partícipis de l'ús i del 
projecte de futur que ha de desenvolupar-se al voltant d'aquestes restes arqueològiques de 

valor històric i patrimonial. La concreció de la metodologia del procés participatiu s'establirà de 
comú acord ambe les  regidories directament implicades i, en el cas que el Protocol d'Actuació 

Participatiu ja es trobi en funcionament, es seguiran les seves pautes a l'hora d'implementar les 
accions del procés.     

Actors implicats 

Regidories de Participació 
Ciutadana, Turisme, 

Urbanisme i Via pública 

Ciutadania i teixit associatiu 

 

 

 

Eixos relacionats 

1, 2, 4, 5, 6 

Any  d'execuió  

 

2016 

Pressupostos Participatius  

 

Vivim en una societat cada dia més exigent amb les seves institucions. Els ciutadans no només 
volen saber què fan els seus governs, sinó que també volen participar directament en la presa 

de decisions sobre els àmbits que els afecten. Un bon equip de govern ha de ser capaç 
d’executar bons projectes i, al mateix temps, implicar i integrar la ciutadania en la seva acció 

política. En aquest sentit, els pressupostos participatius constitueixen una eina de treball bàsica 
i imprescindible per a qualsevol ajuntament que tingui vocació de modernitat i pretengui 

implicar els veïns i veïnes en el seu projecte polític. El desenvolupament d'aquesta actuació 
perseguirà l’acompliment d’una doble funció: 

1. En primer lloc, servirà a l’Ajuntament com a instrument de diagnosi social i de captació de 
demandes ciutadanes.  

2. I, en segon lloc, el procés proveirà l’equip de govern d’un seguit de projectes que, a partir 
d'una votació final, s'inclouran en l'exercici pressupostari del 2017. 

Actors implicats 

Regidoria de Participació 
Ciutadana 

Totes les àrees de 
l'Ajuntament 

 

 

 

Eixos relacionats 

1, 2, 4, 5, 6 

Any  d'execuió  

 

2016-2019 
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Creació del Consell d'Infants  

 

L'apropament de les institucions als més joves és un dels reptes que l'administració manté en la 
seva agenda de manera permanent. El baix índex de prestigi dels organismes públics ha 
propiciat que en els darrers anys sorgeixin mecanismes i iniciatives per aconseguir fer 

pedagogia sobre la tasca que desenvolupa l'administració i el personal que hi treballa. Al mateix 
temps, aquesta estratègia per millorar la imatge de les institucions passa per proposar espais 

de particicipació als infants o joves i que aquests puguin tenir veu en la planificació de les 
polítiques públiques que els afectin amb ells. En aquesta línia, la creació d'un Consell d'Infants 
que aglutini representants de l'etapa escolar de Primària de les escoles és una eina idònia per 

aconseguir ambdós objectius: que els més joves coneguin com funciona un ajuntament i que ells 
mateixos puguin proposar actuacions a l'equip de govern. Tot i que les característiques de 

l'òrgan es definiran en el moment de la seva formació, es proposa que el Consell estigui format 
per 11 consellers (emulant els 11 regidors del consistori) que seran escollits a partir del procés 
d'elecció que cada centre educatiu decideixi efectuar. El Consell es reunirà dos vegades l'any a 

la Sala de Plens de l'Ajuntament i servirà perquè els consellers exposin les seves propostes. 

 

Actors implicats 

Regidoria de Participació 
Ciutadana 

Escoles del municipi 

 

 

 

Eixos relacionats 

1, 5, 6 

Any  d'execuió  

 

2018 
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AGENDA ESTRATÈGICA 2016-19 
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Projecte 
Any d’inici previst 

2016 2017 2018 2019 

Panells informatius     

Llista de difusió whastapp     

Capacitar el web municipal com a espai de participació     

Optimització de processos interns (instàncies)     

Unificar la imatge corporativa processos participatius      

 Creació d'un perfil propi a facebook i twitter     

Reglament de participació     

Formació a tècnics municipals en participació     

Participació i comunació interna     

Pacte intern per a la participació ciutadana     

Registre d'associacions i entitats     

Protocol d'Actuació Participativa     

Plataforma de votació electrònica     

Pla Local de Joventut     

Google calendar d'activitats     

Processos participatius efímers     

Procés participatiu restes arqueològiques     

Pressupostos Participatius     

Creació del Consell d'Infants     

 
 
 


