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PRESENTACIÓ  

 

El 21 de març de 2015, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va organitzar al Molí dels Frares 

el debat ciutadà per aportar idees a l’esborrany del Reglament de Participació Ciutadana 

elaborat per la Comissió institucional i ciutadana creada a tal efecte. 

 

L’objectiu consistia en obrir el debat que s’havia fet en aquesta Comissió i escoltar les idees, 

propostes i necessitats expressades per les persones que hi van participar. Alhora, el debat va 

servir per conèixer l’opinió d’aquestes persones respecte dos grans temes en els que o hi 

havia unanimitat d’opinions en la Comissió.  

 

Així, a partir de diferents dinàmiques de treball, les 18 persones participants van pensar, i 

formular necessitats i propostes de futur que volien millorar la qualitat de la democràcia local 

en tres aspectes fonamentals: 

 

- La informació 

- La participació ciutadana  

- La rendició de comptes dels representants polítics 

 

En aquest document es presenten, de forma sintetitzada, tant les idees elaborades pels i les 

assistents a la jornada, com el debat que hi va haver al voltant d’elles. Al final del document 

també es poden consultar els resultats de les avaluacions individuals sobre el desenvolupament 

de la sessió i el llistat de les persones participants a la jornada.  

 

 

 

 

http://www.svh.cat/media/repository/municipi_per_temes/espai-participa-capcalera-per-temes/2015/reglament-participacio/2003150836_esborranyreglamentdeparticipaciaasciutadana.pdf
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RESULTATS FINALS DEL DEBAT: PROPOSTES DE MILLORA 

 

LA INFORMACIÓ 

Com informar-nos millor: el repte de fer arribar la informació a tothom 

 

 Aprofitar el gran potencial de les TIC per fer arribar la informació a la ciutadania. 

Les noves tecnologies són una gran oportunitat per socialitzar i difondre la informació. 

Cal avançar en aquest àmbit ja que, tot i que no tothom hi accedeix, cada vegada més 

gent està “connectada” i és la manera d’arribar a més gent. Tot i que s’està fent un esforç, 

l’ajuntament encara les podria utilitzar més. 

 

 Igualtat d’oportunitats i diversitat de canals o mitjans d’informació. 

Cal tenir en compte que hi ha algunes zones del municipi on hi ha problemes de connexió 

i que molta gent gran no hi té accés. Fins que tothom es pugui connectar cal vetllar per la 

igualtat d’oportunitats a l’hora d’accedir a la informació oferint diferents canals i 

procurant que l’accés no depengui del grau de connexió amb el teixit social i associatiu 

més ben informat.  

 

 Llista de distribució (Newsletter). 

Crear una llista de distribució (o similar), oberta a tothom i de subscripció voluntària, per 

enviar la informació que permeti fer el seguiment de l’acció de govern i del consistori (ordre 

del dia dels plens, acta dels plens, acords de la junta de govern...). 

 

 Més informació a través del Facebook. 

L’Ajuntament hauria d’utilitzar més el Facebook per publicar informacions d’interès ja que 

és la xarxa social a la que gent més diversa està connectada (es posa com exemple el que 

passa al barri de Sant Josep). També es parla de Twitter però es considera que menys gent 

l’utilitza. Caldria estudiar-ho.  

 

 Utilitzar Facebook com un canal de comunicació bidireccional i de diàleg amb la 

ciutadania. 

Actualment a Facebook no es publica tot. Una participant lamenta que no es publiquin 

opinions ciutadanes sobre projectes o actuacions municipals. Si bé es cert que s’haurien de 

filtrar els comentaris que arriben (aquells que vulneren les normes bàsiques perquè són 

insults, etc.) s’haurien de poder fer públiques opinions i parers. Es proposa que en el cas que 

es decideixi no fer visibles els comentaris, al menys s’hauria de respondre a les persones 

que utilitzen aquesta via per comunicar-se amb l’ajuntament. Ara mateix, si s’envia un 

comentari, no se sap si algú el rep, no hi ha cap mena de resposta. 
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 Desenvolupar APPs (Aplicacions mòbils). 

Molts ajuntaments han començat a utilitzar-les i es considera que són una eina interessant 

de present (es valora positivament l’aplicació sobre el transport públic) i de futur. Es proposa 

fer-les servir per informar sobre temes útils quotidians (talls de carrers, farmàcies de 

guàrdia, ...). També es proposa implantar alguna similar a les que s’estan desenvolupant a 

d’altres municipis en matèria de seguretat ciutadana i manteniment de la via pública (per 

exemple, per denunciar desperfectes enviant una fotografia). Alguna persona dubta que 

s’hagi d’utilitzar en l’àmbit de la seguretat ciutadana.  

 

 Millorar el web municipal 

Fent-lo més transparent, amb més informació i més accessible. Fent que sigui més fàcil 

trobar la informació que es cerca ja que de vegades resulta poc clar.  

Alguns participants proposen publicar tota la informació del web en català i castellà, atenent 

a la gent gran que té dificultats per entendre el català escrit. Es comenta que ja hi ha una 

part en castellà i no hi ha acord en què sigui necessari publicar-ho tot en les dues llengües. 

Entendre’l com una eina de comunicació complementària a d’altres mitjans i difondre els 

seus continguts per promoure el seu ús (per exemple, amb la revista -llegir apartat següent).  

 

 Utilitzar per informar diferents canals que es retroalimentin. 

Per tal de millorar l’accés a la informació es proposa que els canals d’informació tradicionals 

i els canals telemàtics via internet estiguin connectats, entrellaçats i es retroalimentin. Les 

informacions més rellevants del web haurien d’aparèixer també a la revista per aquelles 

persones que no tenen accés a través d’internet. La Revista no hauria de publicar únicament 

informació d’activitats sinó també sobre temes importants del funcionament municipal. Es 

proposa també que l’enllaç al web de la revista municipal estigui més destacada i a la 

portada.  

 

Transparència: què volem saber i com ha de ser la informació  

 

 Les persones que dinamitzen el debat informen que, quan entrin en vigor les lleis 

espanyola i catalana de transparència, caldrà donar compliment al que s’hi estableix1. 

Tanmateix, es recullen a continuació aquells continguts que al debat es van assenyalar 

d’especial interès ciutadà: 

 

  

                                            
1  Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. i 

Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-C.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf
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 Informació per fer més transparent la relació de les entitats amb l’ajuntament: 

- Organigrama de les Regidories amb les entitats vinculades a cada àrea. 

- Reglament i bases per a la convocatòria de subvencions (criteris i beneficiaris...).  

- Relació detallada de totes les subvencions a entitats que atorga l’Ajuntament i les 

justificacions d’aquestes. 

- Publicar tots els ajuts econòmics municipals a entitats públiques i privades. 

Tant l’ajuntament com la ciutadania han de fiscalitzar els recursos públics que es destinen 

al suport i activitat de les entitats.  

 

 Pressupostos comprensibles 

El pressupost detallat per partides no és fàcil d’entendre S’haurien de publicar amb les dades 

desglossades i de manera que fossin fàcils d’interpretar (per exemple, es proposa revisar els 

noms de les partides per a què siguin el més ajustades possible a la despesa a la que es 

refereix). A les Audiències públiques de pressupostos hi va poca gent. Cal trobar la manera 

de fer-los més comprensibles, que sigui més fàcil entendre a on van a parar els diners públics 

(a quines empreses proveïdores, a quines adjudicatàries de serveis, etc...). Es parla de les 

organitzacions ciutadanes que estan fent la tasca d’auditar i explicar de forma planera els 

pressupostos. És una tasca feixuga però que es pot fer, es considera important avançar en 

aquest sentit.  

 

 Informació sobre el Pla d’Actuació Municipal i els òrgans de govern de l’ajuntament. 

En un altre moment del debat, es destaca la importància de difondre la informació sobre el 

Pla d’actuació Municipal (proposta de l’esborrany de Reglament de Participació a debat) i 

sobre els plens i juntes de govern.  

 

 Informació atractiva, entenedora i de qualitat 

S’hauria de publicar la informació que interessa a la ciutadania, detallada i actualitzada. Que 

sigui fàcil de llegir i interpretar, que sigui molt visual (que utilitzi gràfics, infografies, etc). 

 

 Informació compartida 

L’Ajuntament està fent arribar a les entitats informació que és del seu interès. Es proposa 

que les entitats facin arribar aquesta informació a tots els seus membres. Hi ha d’haver un 

compromís en difondre i compartir la informació. S’obre un debat sobre l’interès de la 

informació i sobre la saturació d’informació que fa que les persones eliminin sense llegir part 

dels correus electrònics que els arriben. Qui defensa que es comparteixi aquesta informació, 

planteja que per evitar-ho cal que els correus que envia l’ajuntament tinguin un “assumpte” 

molt concret i ajustat al contingut. Aquest també és un altre motiu per fer la informació 

atractiva, per aconseguir que es llegeixin, difonguin i comparteixin els missatges. 
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PARTICIPAR 

Com volem participar en els assumptes col·lectius 

 

 Taules sectorials més àgils i no monopolitzades per problemes particulars. 

Es considera que part dels consells i taules no funcionen com ho haurien de fer. Per exemple, 

no s’haurien d’utilitzar les taules sectorials per resoldre problemes particulars o individuals. 

Cal portar-los allà on correspongui i no monopolitzar el debat de la taula amb aquestes 

qüestions. Es comenta que el Consell Econòmic i per l’Ocupació podria ser un exemple de 

bon funcionament ja que tothom aporta i debat propostes per millorar aquest àmbit de Sant 

Vicenç.  

 

 Fer visible l’impacte de la participació. 

Fer visible el resultat de la participació, que es vegi com les aportacions dels veïns/nes s’han 

tingut en compte en una actuació, una política o un projecte. Moltes vegades les persones 

que participen no veuen la utilitat de fer-ho perquè no saben què ha passat amb les seves 

propostes, si s’han fet o no... Cal explicar-ho més i que la gent vegi que hi ha coses que es 

fan perquè l’ajuntament ha donat suport a propostes fetes per entitats i persones. Es 

proposa per exemple, que s’hauria de fer difusió dels resultats d’aquest Taller de debat.  

 

 Informar millor a la ciutadania dels actes de participació i fer convocatòries més 

àmplies. 

Es posa com exemple aquest Taller de debat del que es considera que se n’ha fet poca 

difusió. També es comenta que a la gent li costa assistir a aquest tipus de reunions i implicar-

se en les coses del poble i que per això cal fer un esforç per motivar.  

 

 La iniciativa ciutadana a debat: una eina a impulsar 

Com a novetat, l’esborrany del Reglament de Participació recull l’eina de la Iniciativa 

ciutadana. Es comenta que aquesta podria ser una bona alternativa per no haver de 

dependre de la resposta de l’Ajuntament per plantejar un tema i per recollir el suport que 

té una proposta ciutadana. En aquest sentit, el llindar de 840 signatures de suport 

necessàries per presentar una iniciativa ciutadana sembla molt alt. En el debat però no 

s’arriba a un consens ja que algunes persones plantegen que per temes importants sí que 

s’aconsegueix aquest suport i més. Es considera adequada la xifra de 500 signatures per 

poder incorporar un punt en l’ordre del dia del Ple. 
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 Anar un pas més enllà dels pressupostos participatius.  

Considerant que els pressupostos són l’eix vertebrador de la política municipal, es proposa 

anar més enllà de la informació i que la ciutadania pugui intervenir en com es fan aquests 

pressupostos i en la priorització de les partides. Caldria buscar fórmules per superar que 

sempre participin els mateixos. Una persona, posa l’exemple de la metodologia de 

participació i debat a diferents escales utilitzada en els pressupostos participatius de Porto 

Alegre. Comença amb el treball a partir de les assemblees de barri, després es passa a les 

assemblees sectorials i finalment a nivell de ciutat, sempre pensant en el bé comú, treballant 

amb la negociació i la capacitat de renúncia. 

 

 Fer del PAM el full de ruta del mandat. 

El RPC estableix que es definirà el PAM a l’inici del mandat i que l’acompanyarà un procés 

de participació per enriquir-lo amb les propostes ciutadanes. És considerada també una eina 

interessant, que podria ser l’eix vertebrador de la política municipal del mandat, hauria de 

servir per veure cap a on anem com a poble i veure com s’executa al llarg dels anys. 

 

 Participació “multinivell”: Ciutadans afectats com a part de la decisió. 

S’hauria de consultar als afectats en més decisions que afecten a la ciutadania. Hi ha 

decisions que són d’un carrer que haurien de ser consultades als veïns i veïnes d’aquest 

carrer, però també en el nivell de barri i de poble. Hi ha persones que en reunions i temes 

més complexes o més estratègiques potser no participarien però en canvi segurament els 

interessaria anar a una reunió en la que es parla del seu carrer.  

 

 Treballar la participació i la implicació des de les escoles per implicar els joves en el 

poble.  

Es creu que la manca de cultura política i de participació és un problema per impulsar la 

participació al municipi i que s’ha de motivar a la població ja des d’infants. Es creu que 

s’hauria de treballar amb els infants i joves i per exemple, iniciar els nens a l’escola en taules 

i processos participatius com aquest d’avui perquè quan siguin grans participin més. 

 

 Un llenguatge més informal i una comunicació més amena,  

Una de les coses que pot fer que els joves no s’impliquin en les qüestions de l’Ajuntament, 

és el llenguatge excessivament formal que s’utilitza. Aquesta és una limitació que tenen tant 

joves com adults. Per atraure a les persones que no entren al web municipal, especialment 

els joves, es considera que el Facebook pot ser el mitjà i que aquest pot ser adequat per 

utilitzar un llenguatge més informal i més planer.  
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 Crear un consell de ciutat. 

El RPC defineix molts espais i accions participatives però caldria començar per un consell 

general que tractaria tots els temes generals de Sant Vicenç. Estaria format per entitats i 

agents dels tots els sectors (entitats, sindicats, patronals, ...) i d’ell sorgirien els consells i les 

taules sectorials. La seva funció seria dictaminar sobre els projectes de ciutat, coordinar els 

projectes de participació i aglutinar els consells més petits. Aquesta és la proposta d’una 

única persona que no té el recolzament del grup de treball.  

 

EL PAPER DE LES ENTITATS 

 

 Donar a conèixer les entitats veïnals. 

Es plantegen dos posicionaments diferents: 

- Un que proposa que l’ajuntament informi, quan es presenta individualment una 

instància o reclamació de caire veïnal, de l’existència d’associacions de veïns a través de 

les quals es poden treballar problemàtiques aconseguir suport i treballar col·lectivament 

els problemes. 

- L’altra, es planteja que la tasca de les AV de donar-se a conèixer per si mateixes és 

important. L’AV de Can Costa ha fet un treball “porta a porta” per augmentar el nombre 

de socis i l’ha plantejat com una feina de l’associació. És responsabilitat de les pròpies 

associacions convèncer de la major força de l’acció col·lectiva.  

En relació a aquest tema es va assenyalar també que la capacitat per generar confiança i 

atraure nous socis a l’entitat també depèn en part de l’èxit en la gestió de les reclamacions.  

 

 Incentivar el treball en xarxa de les entitats que treballen amb els mateixos col·lectius 

(especialment gent gran i gent jove). 

Promoure espais de trobada i col·laboració entre diferents entitats que s’adrecen als 

mateixos col·lectius, especialment gent gran i joves. A Sant Vicenç hi ha moltes entitats, si 

aconseguim que treballin en xarxa i promoguin accions conjuntes podem aconseguir que 

augmenti la participació. Aquests espais, a més, afavoririen la relació, la coneixença i 

l’empatia. 

La dinamització de les entitats de joves i gent gran hauria de tenir un caire festiu i participatiu 

per tal d’engrescar a gent que normalment no hi participa perquè no les coneix. 

Finalment es comenta la utilitat del projecte inclòs en el Pla del barris de Sant Josep que vol 

oferir un espai de participació als joves del barri de 17-20 anys que fins ara no tenien espais 

on participar ja que l’espai del centre del poble (La Capella) els queda apartat. La participació 

en l’espai jove seria un pas per implicar-los en el poble. 
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RENDICIÓ DE COMPTES 

 

 Obrir un espai de trobada entre polítics i ciutadans 

El Ple municipal s’ha convertit en l’espai central per plantejar queixes a les que vol donar 

visibilitat o projecció pública: “quan no et fan cas ho has de plantejar al Ple perquè la gent 

s’assabenti”. A partir d’una proposta de canviar el funcionament dels plens per fer que les 

intervencions dels ciutadans siguin abans que les dels regidors, es planteja que no podem 

fer fora els regidors del Ple, però sí podem crear un altre espai on compartir amb els polítics, 

on fer visible i donar a conèixer demandes, problemàtiques i fer sentir les queixes.  

 Audiència pública sobre el mandat. 

Seria important veure també el compliment dels programes electorals de l’equip de govern.  

 Agilitzar la resposta de l’Ajuntament a les instàncies. 

 Publicar amb més antelació l’ordre del dia del Ple, com a mínim una setmana abans. 
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Respecte la proposta inclosa en l’esborrany de Reglament sobre el 

Registre d’entitats 

 

 

 

 

 

En relació al fet d’incloure en el registre d’entitats municipals els grups actius, de manera que 

tinguin suport municipal però sense equiparant-los a les entitats ja que no poden accedir a 

subvencions, el punt de controvèrsia es situava en el fet de si els grups actius havien de tenir el 

mateix accés a locals i materials que les entitats. 

 

Posicionament:  

Majoritàriament a favor: 9 persones es van situar en el 99% d’acord, 1 en el 75% i 5 en el 50%. 

 

Arguments a favor del Registre d’entitats tal com es planteja al RPC: 

- El Registre reconeix i posa en valor la tasca dels grups actius, donant-los dret a obtenir 

suport municipal per desenvolupar la seva activitat (local, material) però els distingeix 

de les entitats, fent palès que estar registrades i funcionar com una entitat requereix un 

esforç i mereix un tracte diferent.  

- A favor que es puguin inscriure els grups actius però en contra de que puguin rebre 

subvencions de qualsevol tipus. 

- Un grup actiu neix i després es forma, es pot acabar convertint en una entitat. “Els hi 

hem de donar l’oportunitat de néixer i créixer”. 

- D’acord amb el tracte diferenciat que es planteja perquè cal posar límits i establir 

compromisos. 

- D’acord amb que les entitats registrades puguin accedir a subvencions però aquestes 

mai haurien de ser del 100% ja que es tracta de diners públics i hi hauria d’haver més 

transparència. Cada any haurien de justificar en què s’han gastat els diners. 

- Hi ha grups actius que es formen entorn una activitat i que quan aquesta acaba, s’acaben 

(per exemple les plataformes d’oposició a una llei o projecte concret). 

- D’acord en termes generals amb el registre, sempre però que les associacions no siguin 

grups polítics i que siguin molt clares per a què són les subvencions (associacions de 

veïns, de joves) i que es faci seguiment i control de les subvencions rebudes (en què es 

gasten els diners). 

 

  

100% 
d’acord 

100% en 
desacord 

5 1 
9 
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Arguments de desacord i dubtes respecte el registre proposat: 

- Cal tenir molta cura dels recursos públics i estar segurs que els grups actius que volen 

utilitzar materials i espais facin activitats pel poble.  

- El Registre planteja dubtes en el fet que no es podran registrar grups polítics. Tothom 

està d’acord en què en aquest registre no hi ha d’haver partits polítics, però es planteja 

el dubte de què passa amb les entitats que tenen un fi manifestament polític (per 

exemple l’ANC). S’explica que es pot posar com a límit el que recull la Llei de partits. 
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Respecte la proposta inclosa en l’esborrany de Reglament sobre el 

Registre de participació 

 

 

 

 

 

 

El Registre de participació estarà format per totes les persones inscrites al padró municipal 

majors de 16 anys. Si ho sol·liciten i acrediten, també podran registrar-se les persones nascudes 

a Sant Vicenç; les persones que hi tenen una segona residència i persones no empadronades 

membres d’entitats o grups actius vicentins. Cal tenir present que figurar al Registre permetrà 

votar en una consulta i donar suport amb la signatura a una iniciativa ciutadana. 

 

Posicionament: 

En aquest cas, 2 participants es van posicionar 99% d’acord; 3 en el 90%; 4 en el 60%, 4 en el 

75% i 2 en el 50% d’acord. 

 

Qüestions que es posen en dubte des de tots els posicionaments: 

 

- Les persones que han nascut però no viuen a Sant Vicenç no haurien de poder participar. 

Si tenen lligams, per exemple familiars, que hi participin aquests. 

- En el cas de l’acreditació com a membre d’una entitat vicentina: no sembla que doni 

prous garanties només necessitar la signatura de dos membres que es planteja al RPC. 

L’acreditació hauria de venir del president/a i secretari/ària de l’entitat. 

- Caldria matisar que si bé en les consultes generals de tot Sant Vicenç han de poder votar 

tot el poble, quan es tractin temes que afecten a un sector o barri només haurien d’estar 

cridats a votar en una consulta les persones del barri en qüestió. Aquest treball de temes 

per barris s’està començant a fer i els resultats es valoren molt positivament. 

100% 
d’acord 

100% en 
desacord 

4 3 2 2 4 
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AVALUACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 14 qüestionaris d’avaluació recollits i que 

es van repartir entre els i les assistents per tal de valorar de forma individual el desenvolupament 

d’aquesta sessió de treball. 

 

Se’ls va proposar opinar sobre diferents aspectes, atorgant un 10 com a puntuació més alta i 1 

com a la més baixa. A més, hi havia 2 preguntes obertes que feien referència al que més havia 

agradat de la jornada i al que podria haver estat millor (es presenta un resum de les idees). 

 

Mitjana de puntuacions rebudes 

 

El que més m’ha agradat!! (11 pers.) 

  

 La participació activa i el bon ambient amè i participatiu (4 pers.). 

 La dinàmica de posicionament acord-desacord (trencant amb l’habitual, estar asseguts al 

voltant de la taula (2 pers.). 

 El debat i la dinàmica activa (2 pers). 

 Compartir amb la resta de persones. 

 Tot. 

 La interactivitat, temes tractats i diversitat de participants. 

 

Podria haver estat millor... (6 pers.) 

 

 Sempre es pot millorar. 

 El que s’apuntava a la paret, no se’n parlava. 

 Crec que ha estat positiu. 

 No. 

 S’hauria d’haver fet més publicitat i promocionar més. 

 Costa arribar i implicar a la gent. Potser caldria fer una ronda de tallers amb més d’una 

trobada i a diferents llocs. 

 

  

Claredat 

Objectius 

Interès temes 

debatuts 

Oportunitat 

d'expressió 

Tasca equip 

organitzador 
Total Ritme sessió 

8,36 8,79 9,21 9,07 8,86 
Adequat (86%)/ 

Ràpid (14%) 
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LLISTAT DE PARTICIPANTS 

 

 Noemí Medina  

 Glòria Homs  

 Joana García  

 Adrià Rusinès  

 Àngel Ripoll 

 Montserrat Álvaro  

 Pilar Rosillo 

 Xavier León  

 Joan Gil  

 Arnau Mata 

 Loli Gallar  

 Carmina Díaz 

 Juan Muñoz 

 Ramon Figueras 

 Andoni Sánchez 

 Montse Garcia 

 Antonio Ortega 

 Marc Sitjes 

 

 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: Petri Garcia, Albert Jornet  

EIDOS Dinamització social: Anna Belén Sánchez i Yolanda Jiménez Pozo 

 

 

 

 


