ACTA – RESUM DE LA SESSIÓ DE TREBALL AMB REPRESENTANTS DELS GRUPS
POLÍTICS DE L’AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS PER A L’ELABORACIÓ DEL
NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Data: Dimarts, 11 de desembre de 2018
Hora: 18:30h
Lloc: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Plaça de la Vila 12, Sant Adrià de Besòs)

Assistència

Participants:





(Esquerra Republicana de Catalunya)
(Partit dels Socialistes de Catalunya)
(Moviment d’Esquerres)
(Ciutadans)

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs:


Sonia Cazo

Equip Momentumco:



Joan Casals
Martí Segura

Desenvolupament de la sessió

Benvinguda i context
Sònia Cazo, tècnica del Servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs donà la benvinguda als assistents a la sessió de treball i explicà el context de la mateixa.
L’objectiu de la sessió, dirigida per Momentumco , consistí en recopilar opinions i punts de vista
dels participants respecte als punts forts i febles de l’actual Reglament de Participació
Ciutadana del municipi i als principals reptes en l’àmbit de la participació ciutadana. Durant la
sessió Joan Casals va anar introduint temes i aspectes considerats com a rellevants per a la
participació ciutadana per a generar debat entre els assistents. Aquest document és una
recopilació de les idees sorgides durant la sessió de treball.

Principals idees expressades pels participants:

A. Context actual de Sant Adrià de Besòs


El gran repte pels propers anys és augmentar la participació ciutadana en els diferents
instruments i òrgans previstos.



A la ciutadania li interessa participar en aspectes concrets, propers i immediats. En
canvi s’involucra menys en aspectes més generals, estratègics i amb impacte a mig
termini.



Sant Adrià és un municipi amb una gran tradició de teixit associatiu. Darrerament, però,
aquest està perdent certa força.



Un dels reptes que han d’abordar les entitats veïnals és el relleu generacional en una
gran part d’elles.



El finançament és un element clau per a fomentar la participació de les associacions.
Actualment hi ha poc pressupost disponible per donar suport a les entitats ciutadanes:
l’Ajuntament ajuda a nivell estructural i organitzatiu, però no amb subvencions. Hi ha
línies de finançament i se’ls demana, a canvi, una memòria del que fan. En tot cas, no
s’ha de vincular a la participació en els diferents instruments o òrgans.



A Sant Adrià de Besòs no hi ha mitjans de comunicació potents. Hi ha ràdio i diaris
locals, però els falta pressupost. Radio Sant Adrià, per exemple, va tancar per falta de
pressupost.



Un dels instruments per arribar a la ciutadania és el “Viure“.

B. Avaluació diferents òrgans i instruments previstos en el Reglament vigent
B.1 Consells Territorials


En les darreres reunions hi havia molta presència de l’administració i poca
representació veïnal.



Les Associacions de Veïns són un element imprescindible per tal que els Consells
funcionin correctament, i actualment estan fluixes i han d’abordar el repte de fer un bon
relleu generacional.



Als Consells els manca estructura i freqüència de convocatòria, fet que ajudaria a que
els participants pugessin planificar-se bé.



Cal portar-hi temes d’actualitat que preocupin o generin interès als veïns i/o que puguin
fer-los implicar.



Els Consell no poden ser només informatius, sinó que cal potenciar la participació dels
veïns.



Els Consells són una molt bona oportunitat per tal que l’administració faci una escolta
activa dels problemes ciutadans.



Sembla ser que no sempre es convoquen als representants polítics (Sant joan
Baptista).



El Consell Ciutadà no s’ha posat en marxa. Cal primer engegar i estabilitzar els
diferents Consells de Barri.
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B.2 Consells Sectorials


Els Consell de les Dones i de Solidaritat funcionen molt bé.



Alguns Consells Sectorials, com el d’accessibilitat, s’han reactivat, fins i tot després
d’haver assolit el seu objectiu inicial, pel fet d’anar posant sobre la taula temes que han
generat interès



Es valora positivament el fet que els Consells es convoquin amb certa regularitat. En
aquest sentit, l’establiment d’un calendari regular és important per afavorir la
participació.



En el Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat la gent hi participa, tot i que no es
convoquen regularment.



El Consell de Gent Gran va poc a poc, per a respectar els seus propis ritmes.



Es valoren positivament les composicions previstes en l’actual Reglament.

B.3 Processos Participatius


Les fases que figuren al Reglament Actual es consideren adequades, però falta una
mica més de concrecions.

B.4 Audiència Pública


És un instrument que té una funció eminentment informativa.



Tenint en compte que són una bona oportunitat per recollir informació de la ciutadania,
identificant problemes, inquietuds, i/o propostes per a l’Ajuntament.



Potser es potenciar una mica aquesta vessant més participativa.



Caldria enviar la informació amb suficient antelació (15 dies) per tal que les persones
interessades en assistir-hi puguin revisar-la i anar-hi preparats.



També es podria editar material informatiu a nivell didàctic o celebrar sessions
informatives prèvies per tal d’explicar aspectes clau dels temes a tractar. EN els cas
dels pressupostos, per exemple, explicar què són les partides, els capítols
pressupostaris, ...

B.5 Plens municipals


El reglament actual no facilita la participació dels veïns als plens, ja que per participarhi cal que aparegui en un punt de l’ordre del dia. Les convocatòries es fan 72 hores
abans i el termini per sol·licitar la introducció de punts per part de la ciutadania és
només de 24 hores. Es podria ampliar aquest termini.



Per generar més interès es podria fer públic l’ordre del dia a través de la web i/o del
twitter al mateix moment que s’envia la convocatòria.
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C. Elements a tenir en compte de cara a l’elaboració del nou Reglament


Cal millorar la comunicació amb els ciutadans, per tal que estiguin ben informats sobre
les convocatòries, els temes a tractar i debatre, ... Caldria enviar amb antelació la
documentació necessària (ordre del dia, documentació a presentar, ...) per tal que les
persones interessades puguin preparar bé les sessions.



Cal mantenir i augmentar la flexibilitat en certs aspectes d’alguns instruments.



Donar molta importància al retorn i feedback que es dona a la ciutadania, després de la
seva participació. Aquest és un rol que ha de dur a terme l’administració.



Cal concretar bé els objectius i funcions de cada espai / instrument participatiu. Per
exemple:
o

Consells de Barri: espais per tractar temes d’interès local

o

Audiències Públiques: espai per a presentar els pressupostos municipals



Incorporar els pressupostos participatius com a nou instrument de participació. Vetllant,
però, per tal que la seva execució sigui ràpida, ja que l’única experiència que hi ha al
respecte, encara s’està a l’espera de la seva execució.



El nou Reglament ha d’incloure elements derivats de les noves tecnologies, com ara
les xarxes socials o fins i tot deixar oberta la possibilitat d’incorporar en un futur una
plataforma online de participació. Cal tenir en compte que les xarxes socials tenen un
alt potencial per afavorir i canalitzar la participació, per exemple, arribant a perfils que
actualment no participen. Depèn de com s’usin, però, les xarxes socials poden
convertir-se en un element distorsionador.



Les xarxes socials s’han de canalitzar. La gent ja hi participa des d’allà, però de forma
desordenada i caòtica.



A les xarxes socials s’ha de saber com posar una notícia per a que arribi a la gent.



Pot ser bona la crítica des de les xarxes socials sempre que sigui productiva.
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