PROCÉS PARTICIPATIU PREVI A L’ELABORACIÓ DELS REGLAMENTS DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CENTRES CÍVICS
REUNIONS
Trobades amb els grups de l’oposició: C’s, ERC, CUP, PCCA
 Reunió oberta a entitats i ciutadania – 8 de febrer al Centre Cívic El Vapor 5 assistents de 3 entitats diferents
 Taula de centres cívics – 1a convocatòria – 15 de febrer al Centre Cívic Can Taió - 17 assistents de
10 entitats diferents
 Taula de centres cívics – 2a convocatòria – 15 de febrer al Centre Cívic El Vapor - 15 assistents de 9
entitats diferents
 Total - 37 persones – 22 entitats diferents
PROCÉS DE CONSULTA PÚBLICA del 22 de gener al 15 de febrer
RECULL ENQUESTES REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 Enquestes via web – 8 enquestes
 Enquestes en paper – 11 enquestes
RECULL ENQUESTES REGLAMENT DE CENTRES CÍVICS
 Enquestes via web – 11 enquestes
 Enquestes en paper – 31 enquestes
Les enquestes realitzades preguntaven sobre les dificultats que es trobaven a l’hora d’utilitzar els centres
cívics i prendre part en processos i espais de participació, la necessitat d’actualitzar la normativa, les
prioritats d’ús dels centres i de la participació ciutadana i, en darrer terme, com poder solucionar els dubtes
o problemes que vagin sorgint. A les sessions vam organitzar una dinàmica per poder debatre aquells
aspectes de funcionament dels centres cívics i dels espais de participació comentant què s’hauria
d’ampliar, incorporar o descartar.

Pel que fa a la recollida del reglament de participació ciutadana destaquem:
Les aportacions menys nombroses han estat:
- No fer cap Reglament de participació.
- La participació no cal reglamentar-la.
La majoria de les aportacions han estat en la línia de:
- impulsar les audiències i les consultes públiques, les iniciatives ciutadanes.
- Pel que fa als Consells Municipals s'han recollit propostes per homogeneïtzar aspectes genèrics,
dinamitzar-los i que generin més debat.
- Impulsar la participació en els diferents àmbits municipals.
- Incorporar més eines de participació en general.
- Pel que fa al foment de l'associacionisme s'han recollit propostes com les de compartir més espais de
relació entre les entitats, realitzar jornades conjuntes, treballar més en xarxa i que les entitats participin,
sobre tot, en aquells àmbits que són coincidents amb les seves finalitats.
- En aspectes com el de la informació es proposa millorar la web municipal i disposar d'un calendari públic
d'activitats.
Un dels canals de participació més presents en les propostes han estat els processos de participació,
conèixer les seves fases i el grau de vinculació abans d'iniciar-los i rebre un retorn de resultats
posteriorment.

També s'han recollit propostes en la línia de fomentar la participació digital donant impuls a les tecnologies
de la informació i la comunicació en els processos de participació, mantenint paral·lelament la participació
presencial.
Altres aportacions recollides són:
Incorporar la participació en els pressupostos municipals.
Canals de participació sectorials.
Recull de queixes i suggeriments.
Informar dels terminis de resposta per part de l'ajuntament a les sol·licituds ciutadanes.
Conclusions.
- La majoria de les aportacions van dirigides a impulsar processos de participació expressa (ad hoc).
- No té gaire suport la creació d'òrgans permanents territorials (consells de barri i de ciutat). Els òrgans
permanents que més suport tenen són els consells sectorials com els que hi ha constituïts actualment tot i
que amb propostes de millora. Actualment cada consell té el seu propi reglament i no es veu necessari
unificar-los, però si que els criteris generals siguin coincidents.
- La participació a títol individual al Ple Municipal ha estat una proposta coincident en els diferents Grups
Municipals a l'oposició, tot i que no ha estat una demanda de les aportacions de la ciutadania en general.

Pel que fa a la recollida del reglament de centres cívics destaquem:
Per tal de recollir les propostes en el nou reglament hem concentrat les aportacions en tres aspectes que
són:
- Les finalitats i objectius dels centres
- Activitats i cessions d’espais
- Organització
Pel que fa a les finalitats hem recollit propostes que reforcen els objectius actuals dels centres que són
sobretot el foment de la participació, la informació i formació de la ciutadania, oferir espais a les entitats i
facilitar la creació de xarxa social i sobretot adaptar-se a les necessitats de la ciutadania.
En quant a les activitats i cessions d’espais hem recollit aportacions demanant una priorització de les
activitats segons els objectius i equilibrar les cessions d’espais entre entitats per tal d’afavorir la
diversificació d’activitats als centres cívics. També ens han comentat la importància de tenir en compte la
polivalència dels espais que a vegades fa que activitats contigües siguin incompatibles. Han comentat
també en diverses aportacions que el nivell d’ocupació de les sales és molt elevat i a vegades costa molt
poder optar a un espai.
Pel que fa a l’organització han demanat que les entitats i la ciutadania puguin participar de la gestió i per
això es recollirà al nou reglament el funcionament de les taules de centre que actualment ja funcionen i on
estant representades entitats i usuaris a títol individual. També per tal de vetllar pel bon ús dels
equipaments i els espais demanen que hi hagi un règim sancionador que reguli les actituds incíviques i
l’incompliment de les normes. Així mateix ens han suggerit crear nous canals de comunicació entre entitats,
usuaris i el servei que gestiona la Xarxa de centres cívics per tal de millorar entre tots i recollir les
aportacions que puguin anar sorgint.
Una demanda també reiterada és la d’adaptar-nos a les noves tecnologies tan pel que fa a la gestió com
dotant als centres cívics de wifi d’accés públic.
A la web municipal disposareu de la informació detallada de les propostes recollides a les enquestes.

