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1. INTRODUCCIÓ 
 

Sant Martí de Tous ha aconseguit les ajudes de “Llei de Barris” que la Generalitat 

va atorgar el 8 de Maig del 2009. La “Llei de Barris” preveu una reforma integral del 

nucli antic de Sant Marti de Tous, al llarg d’un període de 4 anys, entre el 2010 i el 

2013. A més de l’equip de Govern i els tècnics municipals, l’Ajuntament de Sant 

Marti de Tous,  té la voluntat d’implicar a la ciutadania i als agents socials del 

territori en el desenvolupament del projecte de reforma integral del Nucli Antic, 

“Llei de Barris. Per poder planificar aquesta participació d’una manera coherent 

amb el desenvolupament del PII, es defineix aquest programa de participació 

com instrument que recull en quines actuacions, com, i quan es convidarà als 

veïns i les veïnes del Nucli Antic a participar activament de les actuacions previstes 

en el projecte. L’objectiu és ordenar totes les accions participatives sota una 

estratègia global, integrada i coherent amb el procés d’execució del projecte. 

Per desenvolupar la participació ciutadana es treballarà seguint els criteris de 

qualitat participativa que fins el moment s’han portat a terme en el municipi, 

vetllant per la bona difusió dels processos, garantint la transparència política i 

facilitant la documentació necessària per capacitar als participants, fomentant 

espais de trobada que faciliten la participació activa de qui vol fer-ho en 

condicions d’igualtat, i donant resposta del resultat final del procés per mantenir la 

credibilitat política. 

Sant Martí de Tous compta amb l’oportunitat que li ofereix la proximitat relacional 

que hi ha entre la ciutadania i els seus representants polítics. Però també compte 

amb la dificultat que li genera la manca de recursos pròpia de tot ajuntament 

petit. És per això, que el foment de la participació, no només és una voluntat 

municipal i una opció estratègica d’implicació ciutadana, sinó també una 

necessitat per poder tirar endavant els projectes. 

En aquest marc, el foment de la participació ciutadana té com objectiu implicar a 

la ciutadania de Sant Martí de Tous en el disseny i implementació d’actuacions 

concretes en els diversos àmbits d’intervenció de millora del Casc Antic.  
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2. MARC JURÍDIC DE LA LLEI DE BARRIS 
 

El programa de “Llei de barris”, és conegut com a Llei 2/2004 de Juny, llei que es 

desenvolupa a través del decret 369/2004, de 7 de setembre, (DOGC núm. 4215, de 

9.9.2004, pàg. 16503), amb l’objectiu d’aconseguir “dotar les administracions catalanes 

d’instruments per tal d’intervenir en les millores dels barris, àrees urbanes i viles que, 

per les seves condicions, requereixen d’atenció especial per part dels poder 

públics.” 

La millora integral del nucli antic de Sant Marti de Tous, doncs, s’empara en la llei 

2/2004 i reglament de millora de barris i àrees urbanes i viles, i es resumeix en el 

següent quadre; 

 

FITXA RESUM DEL PLÀ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 
Intervencions Públiques Finançables sobre la base de la Llei 2/2004 

CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I 
ECONÒMICA  

ACTUACIÓ: 
 
Desenvolupament del Programa de Participació en el Projecte 
d’intervenció integral del Casc Antic de Sant Martí de Tous. 

  
Descripció de l’actuació:
  

El Programa de participació ciutadana s’organitza en 5 línies 
d’actuació, que es fonamenten sobre 2 grans bases: 

• D’una banda, la constitució d’una Taula de seguiment i avaluació 
del  desenvolupament  del  projecte  d’Intervenció  Integral  del 
Casc Antic,  formada per:  l’alcalde, els  responsables  tècnics del 
projecte, i tots aquells veïns i veïnes que en vulguin formar part. 
La seva funció és vetllar pel bon desenvolupament del projecte i 
realitzar  l’avaluació  final  del  seu  desplegament  quan  aquest 
finalitzi, en coordinació entre l’Ajuntament, l’oficina de barris i la 
ciutadania. 

 
• D’una  altra,  desenvolupar  processos  de  participació  ciutadana 

concrets entorn a determinades actuacions de “Llei de Barris” 
 

Objectius: 
 

L’objectiu estratègic d’aquest programa de participació és fomentar 
la complicitat de la ciutadania en la millora del Casc Antic. Com 
objectius concrets destaquen: 
 

• Implicar als diferents agents socials del territori en el 
desenvolupament del Casc Antic. 
• Treballar en la creació i enfortiment de xarxes entre veïns i 
veïnes. 
• Millorar la convivència a través de la creació de canals 
d’interrelació. 
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Beneficiaris: 
 

 
Els beneficiaris del programa de participació ciutadana són, 
sobretot, tots els veïns i veïnes del Casc Antic de Sant Martí de 
Tous, tant en la vessant participativa i dinamitzadora del programa 
com a beneficiaris de les millores i l’impacte en els actuacions que 
se’n derivin en cadascuna de les actuacions, però també la resta de 
ciutadans que es veuen afectats pel P.I.I de Sant Marti de Tous. 

Dotació econòmica prevista: 12.000 €
Calendari de desplegament: 2010-2013 
Organisme o àrea responsable: El desenvolupament del procés dependrà de l’oficina de barris i 

alcaldia 
Indicadors de realització: 
(relatius a l’avenç de les 
intervencions) 

Es crearà una taula 
de seguiment, que es 
reunirà, com a mínim, 
un cop l’any   

Respecte els projectes 
concrets, es 
comptabilitzarà la 
realització de les 
sessions de treball i el 
número de persones 
participants.  

 
 

Indicadors de resultat / impacte: 
(relatius al grau de consecució 
dels objectius) 

Amb relació al 
projecte en general, 
es valorarà el número 
de persones 
implicades i el grau 
de satisfacció de les 
mateixes en el 
procés. 
 

Amb relació als 
processos participatius 
vinculats a actuacions 
concretes es valorarà 
el número de persones 
implicades i grau de 
satisfacció de les 
mateixes. Es treballarà 
a través de 
qüestionaris realitzats 
amb els propis 
participants. 
 

Es realitzarà una 
jornada de treball 
en el marc de la 
Taula de 
Seguiment al 
finalitzar el projecte 
amb totes aquelles 
persones que 
s’hagin implicat 
activament en el 
projecte identificant 
el grau de 
satisfacció del 
mateix. 
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3. L’OFICINA DE BARRIS 

 

La gestió i execució del Projecte d’intervenció Integral, es durà a terme a través de 

la creació de l’Oficina de Barris, adscrita a Alcaldia, com a òrgan especial 

descentralitzat encarregat de garantir el correcte funcionament i consecució dels 

objectius i estratègies que es persegueixen en el P.I.I. de Sant Marti de Tous. 

L’Oficina de Barris, es converteix en : 

• Punt de referència, centralitat i coordinació del projecte 

• Punt de realització de la gestió eficient del projecte, i el seguiment continu 

de les actuacions 

• Òrgan que garanteix la visió integral i promou el treball transversal 

L’Oficina de Barris, per tant, esdevé l’òrgan que s’encarregarà de gestionar, 

conjuntament amb la resta d’òrgans de participació, els processos de participació 

ciutadana, així com tota la mecànica i metodologia per a facilitar la informació al 

ciutadà, en relació al desenvolupament de la Llei de Barris. 

Com a òrgan adscrit a Alcaldia, l’Oficina de Barris, es convertirà en l’organisme 

d’enllaç entre els òrgans de Govern i els veïns de Sant Marti de Tous. 
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4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ 
 

El pla de participació ciutadana de l’Ajuntament de Sant Marti de Tous per al 

programa de “Llei de Barris”, s’estructura en 5 línies estratègiques d’actuació: 

 

 
 

Els objectius de cadascuna d’aquestes línies estratègiques, es desenvolupa a 

continuació. 
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4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ 
 I. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN I OFICINA DE BARRIS 

 

Una aposta per la participació ciutadana no pot ser conjuntural, sinó que s’ha de 

correspondre amb una forma oberta i integradora de fer política, i ha d’impregnar 

el treball del conjunt del govern, tècnics municipals, i oficina de barris, sumats als 

punts de vista dels agents econòmics i socials, del teixit associatiu i de la ciutadania 

en general. 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN  

ACTUACIÓ: Gestió municipal acompanyada d’òrgans i processos per involucrar 
la ciutadania en la presa de decisions públiques 

                      CRITERIS                                                   OBJECTIUS 
 
1_És necessari que la 
participació ciutadana en la 
presa de decisions s’entengui 
com un projecte estratègic dins 
la “Llei de Barris”. En aquest 
sentit, ha de ser fruit d’uns 
objectius i criteris consensuats 
per tothom que permetin un 
treball amb projecció i finalitats 
globals, i evitar duplicitats o 
solapaments en els projectes  

 
 
 

 
• El·laborar una Agenda Participativa per definir sobre quins 
temes es vol treballar participativament. Aquesta agenda ordena 
i exposa els processos de participació que es creu, cal endegar 
per a les diferents actuacions dels 8 camps de la “Llei de Barris”.
 

 
 

 
2_Per encapçalar els processos 
de participació en la presa de 
decisions públiques, és 
important disposar de 2 òrgans 
fonamentals: 

• Equip de Govern 

• Oficina de Barris 

 
 

• De forma conjunta, entre Oficina de Barris i Alcaldia, es 
garantirà l’impuls dels diferents processos, eines i espais de 
participació que el consistori hagi acordat desenvolupar. 
Assegurarà, també, que els seus resultats i conclusions 
incideixin transversalment en les actuacions i presa de decisions 
de l’equip de govern 

 
 
 
3_Caldrà coordinació i 
transversalitat entre Alcaldia, 
Govern i Oficina de Barris  

 
 

• Es mantindrà una estructura organitzativa en la qual els canals 
de comunicació entre Oficina de Barris – Alcaldia – Govern, 
siguin fluïds, àgils i participatius.  
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4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ 
 II. INFORMACIÓ I CONSOLIDACIÓ DELS CANALS DE COMUNICACIÓ 

 

L’aposta del Govern, és aconseguir que els veïns s’impliquin en la presa de 

decisions en les diferents actuacions de la “Llei de Barris”. Per aquesta raó, s’ha de 

garantir l’accés a l’informació i l’existència dels mecanismes necessàris perquè 

puguin ser escoltats.  

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA INFORMACIÓ I CONSOLIDACIÓ DELS CANALS DE 
COMUNICACIÓ  

ACTUACIÓ: Aconseguir mecanismes que permetin millorar els canals de 
comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania 

                      CRITERIS                                                   OBJECTIUS 
 
 
 
 
4_Els canals de comunicació 
han de permetre la circulació de 
la informació dels projectes de 
la “Llei de Barris”, com a 
mostra de transparència en 
l’acció de govern. 

 
• Cal disposar de fulls informatius, díptics o tríptics, que tinguin 
informada la ciutadania de les accions preses des de l’oficina de 
barris – Alcaldia – Govern. 
 
• Incorporar al Web municipal, la informació respectes de les 
actuacions de “Llei de Barris”, així com oferir serveis d’atenció, 
dubtes, queixes i tramitacions entorn el programa de reforma 
integral del nucli antic de Sant Marti de Tous. 

 
• Organitzar sessions informatives i de debat als diferents barris, 
com a mínim una vegada a l’any, amb l’objectiu d’informar 
directament de les línies d’actuació dels diferents camps de la 
“Llei de Barris” 

 
 
 
5_Cal generar eines que 
canalitzin la informació de la 
ciutadania cap als responsables 
tècnics (Oficina de Barris) i 
polítics, directament o a través 
de l’Oficina de Barris.  

 
 

• L’Oficina de Barris es conforma com a servei d’informació i 
atenció a la ciutadania, i com a eina a transversal, a través de la 
qual els ciutadans poden canalitzar les seves preguntes, 
opinions, queixes i suggeriments. 
 
• L’Oficina de Barris es converteix en l’espai d’atenció al ciutadà 
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4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ 
 III. IMPULSAR ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EFECTIVA 
 

Els òrgans de participació, són els encarregats de vehicular i organitzar la 

participació ciutadana. 

Es tracta d’òrgans a on es reuneixen representants del teixit associatiu, persones a 

títol individual, càrrecs electes i tècnics que treballen en l’àmbit d’actuació de 

l’òrgan. Aquests òrgans són espais de debat, deliberació, acompanyament i 

contrast de l’acció de govern en els afers que giren entorn al projecte de reforma 

integral del nucli antic de Sant Marti de Tous. 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA IMPULSAR ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EFECTIVA  

ACTUACIÓ: 
Creació d’espais formals de participació, cooperatius, a on es 
debatran els aspectes vinculats a la “Llei de Barris” de Sant Marti de 
Tous. 

                      CRITERIS                                                   OBJECTIUS 
 
 
 
6_L’acció del Govern i de 
l’Oficina de Barris ha de poder 
ser explicada i debatuda en la 
seva globalitat i no només 
sectorialment 

 
• Cal crear un òrgan permanent de seguiment de les actuacions 
incloses en els diferents camps de la “Llei de barris”. Aquest 
òrgan serà denominat TAULA DE SEGUIMENT, i es reunirà, 
com a mínim, amb una regularitat anual 
 
• Paral·lelament, és recomanable crear TAULES SECTORIALS, 
òrgans especialitzats en diferents camps econòmics, que 
reuneixin empresaris, tècnics i professionals del sector, per tal 
que puguin debatre la idoneïtat o no de les actuacions, i puguin 
canalitzar aquesta informació al Govern i/o oficina de barris. 

 
 
 
 
 
 
 
7_Cal assegurar la 
representació dels diferents 
actors polítics, socials i cívics 
en els òrgans de participació  

 
• Caldrà determinar, mitjançant un reglament, la composició de la 
TAULA DE SEGUIMENT, tenint en compte una adeqüada 
representació de l’Ajuntament i actors polítics, socials i cívics de 
la vila, tant organitzats, com a títol indiviual. 
 
• Pel que fa a les TAULES SECTORIALS, aquestes caldrà, que 
en la mesura possible s’apliquin criteris de representativitat en la 
seva composició, entre empresaris, professionals, tècnics i veïns 
interessats en les temàtiques de les diferents taules sectorials. 

 
• En la mesura del possible, i si és necessari, és recomanable 
renovar les persones integrants dels òrgans de participació 
(TAULES SEGUIMENT i SECTORIALS), per facilitar que el 
màxim ventall de veïns interessats puguin formar-ne part. 
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8_Els òrgans de participació 
podran emetre la seva opinió, 
per tal que aquesta tingui 
incidència en les polítiques 
públiques. Més enllà de la 
informació i consulta, han de 
ser espais de treball, anàlisi i 
debat creatiu del poble de Sant 
Marti de Tous  

 
 

• Les TAULES DE SEGUIMENT i les TAULES SECTORIALS, 
podran emetre informes preceptius sobre qualssevol dels temes 
vinculats a les actuacions dels diferents camps d’actuació de la 
Llei de Barris. 
 
• Els informes s’inclouran en els expedients corresponents que 
s’estudiïn o es dictaminin a les diferents comissions informatives 
de l’Ajuntament.  

 
 

 
 
9_Assegurar la visibilitat de les 
tasques realitzades per cada un 
dels òrgans de participació, 
amb relació a tota la ciutadania.  

 
• Cal donar protagonisme social als òrgans de participació, 
incrementant la seva presència en els mitjans locals i al web de 
l’Ajuntament 
 
• Caldria publicar un material informatiu, a on hi apareguin les 
TAULES DE SEGUIMENT i les TAULES SECTORIALS, i 
l’activitat que realitzen, així com les seves funcions. Aquest 
material haurà d’estar a l’abast de la ciutadania 
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4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ 
 IV. IMPULSAR PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

L’Ajuntament de Sant Marti de Tous, es compromet a impulsar processos 

participatius que impliquin tant la ciutadania organitzada com la no organitzada 

en aquelles actuacions que es considerin prioritàries en el plà de reforma integral 

de Sant Marti de Tous, “Llei de Barris” 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA IMPULSAR PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

ACTUACIÓ: Impuls de processos de participació ciutadana específics per a les 
actuacions prioritàries i considerades de major interès pel poble. 

                      CRITERIS                                                   OBJECTIUS 
 
10_Els processos de 
participació serán iniciativa de 
l’Ajuntament-Oficina de Barris. 

 
 

• Cal presentar i aprovar en el Ple municipal, tot procés de 
participació ciutadana 

 
 
 
 
 
 
11_La participació ha de tenir 
una perspectiva de poble, i ha 
d’èsser visible, amb possibilitat 
de fer-ne seguiment, i 
avaluable. En un procés de 
participació caldrà cercar el 
consens polític, social i tècnic 
entre tots els actors clau del 
municipi que tinguin capacitat 
per condicionar l’èxit o fracàs 
de l’actuació.  
 

 
• Caldrà aconseguir el màxim acord en els objectius i regles de 
joc de cada procés participatiu, i assolir el consens necessari 
per garantir que no hi haurà resistències que puguin bloquejar-
lo.  
 
• Les TAULES DE SEGUIMENT I SECTORIALS, han 
d’esdevenir l’òrgan catalitzador de la implicació i consens de les 
polítiques de participació. 

 
• Els membres de la TAULA DE SEGUIMENT, coordinats amb 
els de l’oficina de barris, tindran la funció de definir 
metodologies, establir calendaris, seguir els objectius i retornar 
els resultats i la memòria dels processos participatius. 

 
• L’oficina de barris, haurà d’elaborar una memòria participativa 
per a cada procés que incorpori: la metodologia, els objectius 
del procés, el nombre de participants, el pressupost, les fases i 
la valoració del procés per part dels participants. Aquesta 
memòria s’haurà d’exposar i aprovar a la TAULA DE 
SEGUIMENT 

 

• Realitzar una fase d’avaluació dels resultats obtinguts, que 
utilitzi com a base un sistema d’indicadors tant quantitatius com 
qualitatius 
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12_La informació, deliberació i 
retorn respecte als participants 
s’ha de garantir en tot procés 
participatiu. Això comporta un 
moment d’informació, un 
moment de debat, i un moment 
de retorn on els ciutadans 
reben la informació sobre tot el 
procés, la metodologia i els 
resultats  

 
• Garantir, per cada procés de participació, una informació plural, 
rigorosa, independent i objectiva, que arribi de la mateixa 
manera i amb el temps necessari per poder participar en igualtat 
de condicions. 
 
• Cal concretar les metodologies a utilitzar en cada procés 
segons les circumstàncies específiques: el tema que es 
discutirà, el temps de què disposem... 
 
• Cal retornar els resultats dels processos participatius a tota la 
ciutadania, justificant el perquè o no de la seva aplicació. 

 
 

 
13_La participació de la 
ciutadania en la presa de 
decisions públiques ha de 
garantir la representativitat, 
pluralitat i amplitud dels 
participants, per tal de donar 
força al procés. 
Es procurarà que hi participin 
els veïns de l’àmbit d’actuació 
de la “Llei de Barris”, així com 
també, la resta de veïns del 
poble afectats de manera no tan 
directa.  

 
 
 
 

• Per cada procés participatiu s’ha d’informar a tots els actors 
interessats 
 
• Previ a cada procés de participació, és recomanable realitzar 
una fase de preparació que tingui en compte la representativitat, 
la pluralitat i amplitud suficient de la participació de les persones 
interessades 
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4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ 
 V. FOMENTAR UNA CULTURA PARTICIPATIVA I TEIXIT VEÏNAL RIC I PLURAL 

 

Les associacions són els protagonistes de la participació política en l’àmbit local. 

Les comunitats amb una societat civil rica, plural i participativa, són les mes 

capaces d’afrontar els reptes i necessitats actuals, cada vegada més creixents i 

complexos. Una societat civil forta permet una relació fluïda entre la ciutadania i 

els representants polítics. 

L’associacionisme a Sant Marti de Tous, és pobre, però el vincle i cooperació entre 

les persones i el treball comú és freqüent, i això, que facilita l’associacionisme, 

ajuda a crear sentiment de pertanyença a la comunitat. 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA FOMENTAR UNA CULTURA PARTICIPATIVA I TEIXIT VEïNAL 
RIC I PLURAL  

ACTUACIÓ: Facilitar i capacitar la societat civil per tal que participi activament en 
la gestió política de la vila. 

                      CRITERIS                                                   OBJECTIUS 
 
 
 
14_Cal crear teixit associatiu 

 
• Cal presentar l’associacionisme com a eina per a gestionar, 
conjuntament amb el Govern, l’acció política de gestió de la “Llei 
de Barris”. 
 
• Cal implicar el teixit associatiu en activitats obertes al conjunt 
de la ciutadania, i en la consideració de propostes en els 
diferents camps d’actuació de la “Llei de Barris”. 

 
 
 
15_La tasca i activitats del teixit 
associatiu han de tenir 
visibilitat social, i continuar 
més enllà del període 
d’aplicació de la “Llei de Barris” 
 

 
• Caldria promoure la creació d’associacions, i crear un registre 
d’entitats, que les reculli a elles, així com als seus objectius. 
 
• Les associacions, haurien de generar propostes i activitats, que 
es farien públiques, a través del mitjans de l’Ajuntament. Més 
enllà de del període d’actuació de la Llei de Barris, les 
associacions poden facilitar a la ciutadania propostes, jornades i 
actuacions diverses. 

 
 

 
16_Cal que es generin espais 
de trobada  

 
• Per garantir l’associacionisme, cal que l’Ajuntament creï espais 
on les associacions puguin reunir-se, i puguin relacionar-se, a 
tots els nivells, amb altres entitats. 

 
 

 
17_Cal facilitar la interlocució 
de la societat civil amb 
l’Ajuntament, a través d’una 
informació efectiva 
 

 
 

• Caldria utilitzar les possibilitats de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, per millorar l’intercanvi d’informació 
entre associacions – Ajuntament – societat civil. 
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5. RECURSOS PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

Dins el programa de “Llei de barris”, conegut com a Llei 2/2004, es distingeixen 8 

Camps d’actuació.  

El Camp nº7, de programes de millora social i econòmica, incorpora una partida 

econòmica sota el títol de “programa de participació ciutadana”, destinada 

exclusivament a despeses derivades de programes de participació, al llarg de tot 

el període d’actuació de la “Llei de barris”. 

Les xifres a invertir, són les següents; 

 

 

CAMP 7 PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL I ECONÒMICA  

ACTUACIÓ: Programa de participació ciutadana 

Període temporal Inversió econòmica 
2010 3.000,00 € 
2011 3.500,00 € 
2012 3.500,00 € 
2013 2.000,00 € 

                                     TOTAL  12.000,00€ 
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6. PLÀ D’ACTUACIONS 
 

En referència a tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa el següent plà 

d’actuació per al millorar la participació ciutadana en el projecte de “Llei de 

Barris” de Sant Marti de Tous. 

 

   
 

CRITERI   
 

TERMINI

 
1 

El·laborar una Agenda Participativa, a on s’hi marquin les 
actuacions que requereixin d’un procés de participació ciutadana, 
així com les sessions a realitzar.... 

 
2010 

2 
Comunicar el Procés de Participació Ciutadana de la “Llei de 
Barris”, a través del WEB, “Tous Informa” i en la Presentació del 
Projecte “Llei de Barris”. 

 
2010 

3 Mantenir trobades i reunions de caràcter setmanal, entre 
Alcaldia, Govern i Oficina de Barris 

 

2010-2013

4 

Disposar d’eines existents per informar dels processos de 
participació ciutadana (WEB, “Tous informa”....), o noves eines o 
formats d’informació. (relació amb criteris 9 i 13) 

 

2010 

Organitzar sessions participatives per considerar les voluntats i 
aportacions veïnals 

 
 
 
 
 
 
 

2010-2013

5 Formalitzar l’Oficina de Barris, i obrir-la al públic, amb data i hores 
de trobada, i com a espai d’atenció al ciutadà 

 

2010 

6 

 

Creació de les Taules de Seguiment i inici de les activitats 
 

2010 
 

Creació de les Taules de Sectorials i inici de les activitats 
 

2010 

7 Establir els criteris de composició i funcionament de les taules de 
seguiment i les taules sectorials 

 

2010 

8 
Realització d’una sessió anual informativa, sobre l’acció de Govern, 
l’acció de l’oficina de barris i l’acció de les taules de seguiment i 
sectorials  

 

2010-2013

9 

Generar un espai WEB, a on s’hi indiquin les tasques a realitzar i a 
on s’hi anés apuntat allò que es realitza, el que queda per fer, 
terminis d’execució, etc...  

 
 
 

2010-2011

Generar un document informatiu de “Llei de Barris”, a on 
s’informi de l’evolució del procés i les activitats que es realitzen 
(relació amb criteris 4 i 13)

 
 
 

2010-2011

10 Aprovar en Plé, tots els processos de participació ciutadana que es 
duguin a terme.  

 

2010-2013

11 
Als processos de participació ciutadana, estaran coordinats per 
l’Oficina de Barris, i s’hi integraran, com a ens participatiu de suport, 
les taules de seguiment i sectorials  

 
 
 

2010-2013
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12 

 
En els processos de participació ciutadana, cal establir:  

• Protocol de treball 

• Programa de treball 

• Memòria participativa 
                   ‐Metodologia de treball 
                   ‐Objectius del procés 
                   ‐Nº de participants 
                   ‐Pressupost 
                   ‐Fases del procés 
                   ‐Valoració del procés 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
2010-2013

13 
Cal crear una campanya de difusió dels processos de participació 
ciutadana, alhora que difonem informació respecte del 
desenvolupament de la “Llei de Barris”  (relació amb criteris 4 i 9) 

 

 
2010-2013

14 
 
 

Cal promoure la creació d’associacions 
 

2010-2013
15 

 

Cal crear un registre d’associacions 
 

2010 

16 
 

Cal dotar el poble, d’espais de trobada per a associacions i 
entitats 

 
 
 

2010-2013

17 

 

Cal crear una xarxa d’interconnexió entre equipaments del poble, 
per facilitar la interrelació i intercomunicació entre entitats, veïns i 
òrgans polítics. 

 
 
 

 
2010-2013

 

 

 


