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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

Millorarem els processos i òrgans de participació ciutadana, a partir d’una diagnosi de la situació actual, per afavorir una major 
implicació de la ciutadania i fer-los més àgils i efectius. 

 

OBJECTIU GENERAL 0: FER UNA DIAGNOSI INICIAL  

Actuacions concretes: 

a) Realitzar una diagnosi inicial de la participació i la cohesió ciutadana del poble per poder treballar els objectius de manera eficient en relació amb les 
necessitats prèvies detectades  

 

OBJECTIU GENERAL 1: DOTAR EL MUNICIPI D’EINES PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

Objectiu específic 1.A: Establir una estructura de participació ciutadana en el marc de l’Ajuntament 

Actuacions concretes: 

a) Crear una Àrea de Participació Ciutadana 

b) Dotar l’Àrea de Participació Ciutadana d’una partida pressupostària adequada en els diferents exercicis pressupostaris 

c) Crear un logotip i un eslògan de l’Àrea de Participació Ciutadana que apareguin a tota la documentació i les campanyes que s’impulsin 

d) En funció de les possibilitats, dedicar una part de la jornada d’un/a tècnic/a municipal a tasques de l’àrea i/o dotar-se d’assessoria externa 

Objectiu específic 1.B: Establir una regulació de la participació ciutadana 

Actuacions concretes: 

a) Aprovar i desplegar un pla de participació transversal al conjunt de l’Ajuntament  

b) Aprovar i desplegar el Reglament orgànic municipal (ROM) 

c) Aprovar i desplegar un reglament sobre pressupostos participatius 

d) Avaluar periòdicament el funcionament d’aquestes normatives, i adaptar-les, si cal 

 

OBJECTIU GENERAL 2: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA DEMOCRÀCIA DIRECTA EN LA PRESA DE DECISIONS 

Objectiu específic 2.A: Fer realment participatius els pressupostos del municipi 

Actuacions concretes: 

a) Posar a disposició de la ciutadania i de les entitats del municipi una eina tecnològica adequada per fer possible la implicació de tothom en els 
pressupostos 
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b) Endegar cada exercici pressupostari una campanya pedagògica per explicar els pressupostos participatius a la ciutadania i a les entitats i fer-ne una 
difusió adequada 

c) Impulsar cada exercici pressupostari assemblees veïnals i/o sectorials per tal que la ciutadania i les entitats puguin fer sentir la seva veu de cara als 
pressupostos participatius 

d) Exposar al web de l’Ajuntament els resultats concrets de les aportacions de ciutadania i entitats sobre els pressupostos participatius 

e) Retre comptes de les accions aprovades en el pressupost de l’exercici anterior en els sis primers mesos de l’any següent 

Objectiu específic 2.B: Millorar les relacions i la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania i les entitats del municipi  

Actuacions concretes: 

a) Fer més àgil i intuïtiu el web de l’Ajuntament per facilitar el seu ús per part de la ciutadania  

b) Posar a disposició de la ciutadania i les entitats eines tecnològiques per comunicar de forma immediata incidències concretes del municipi  

c) Posar el material i les instal·lacions municipals a disposició de la ciutadania i les entitats, prèvia petició per escrit i en funció de la disponibilitat 

d) Facilitar la participació de la ciutadania i de les entitats en els plens de l’ajuntament d’acord amb el ROM 

e) Retransmetre en temps real (streaming) els plens de l’Ajuntament  

f) Retransmetre periòdicament per la ràdio municipal un programa en què el alcalde i els regidors i regidores se sotmetin a les preguntes dels 
ciutadans 

Objectiu específic 2.C: Implementar eines i dinàmiques concretes de participació 

Actuacions concretes: 

a) Determinar les funcions i les competències de les comissions de treball de les diferents àrees de l’ajuntament i d’altres òrgans i espais de participació 

b) Assegurar la correcta difusió, amb antelació suficient, de totes les convocatòries de participació ciutadana (comissions, consells, taules, 
audiències...)  

c) Informar periòdicament dels resultats i els acords adoptats en els diferents òrgans i espais participatius 

d) Dur a terme almenys una consulta popular vinculant sobre una qüestió d’interès local o general per a la ciutadania 

e) Impulsar assemblees veïnals i/o sectorials per debatre i/o decidir assumptes concrets 

f) Fer enquestes per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre temes concrets 

g) Promocionar la creació d’associacions de veïns i de tota mena d’entitats 

h) Estimular la participació en festes o actes del municipi de persones nouvingudes i de col·lectius amb poca integració en el teixit social  

 


