ACTA – RESUM DE LA SEGONA SESSIÓ DE TREBALL AMB ENTITATS PER A
L’ELABORACIÓ DEL NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Data: Dimarts, 29 de gener de 2019
Hora: 19:00h
Lloc: Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor (Plaça Guillermo Vidaña i Haro, s/n,
Sant Adrià de Besòs)

Assistència

Entitats representades:


Coral Sant Adrià



A.VV. de Sant Joan Baptista



Aprodisa



Dones de Futur



Padre Usera



Yalah-Solidaris amb el Poble Saharaui



A.VV. del Besòs



Hoquei Subaquàtic Seitons



4 veïns/es de Sant Adrià

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs:


Sonia Cazo



Anabel Herrero

Equip Momentumco:


Joan Casals

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.
La sessió, dirigida per Joan Casals, de l’equip Momentumco, consistí en:
1. explicar el document de diagnosi elaborat en base a les aportacions recollides en les
diferents entrevistes i sessions de treball realitzades
2. recopilar propostes, idees i opinions de cara a l’elaboració del nou Reglament de
Participació Ciutadana del municipi
Durant la sessió Joan Casals va anar introduint temes i aspectes considerats com a rellevants
per a generar debat entre els assistents. Aquest document és una recopilació de les
aportacions sorgides durant la sessió de treball.

Principals idees aportades pels participants:

A. Instruments de participació


Contemplar la possibilitat que els Consells posin en marxa Comissions o Grups de
Treball.



Introduir un nou instrument de participació ciutadana no permanent, orientat a
donar resposta a aspectes concrets que prenen rellevància en un cert moment i
que afecten a la ciutadania (p.e. onada de robatoris), a través de compartir idees i
solucions. Haurien de ser grups molt operatius que, un cop solucionat el tema no
cal que tinguin continuïtat. El seu nom podria ser “Grups Estables” (és el que s’està
utilitzant actualment) o “Grups Operatius”.

B. Noves tecnologies


Cal tenir-les en compte a l’hora de canalitzar les entrades de documentació per part
de la ciutadania i les entitats.



Internet gratuït per a tothom.
o

Aquesta aportació es pot interpretar com la necessitat d’assegurar accés
universal a les noves tecnologies. A nivell de Reglament, es pot afegir una
frase a mode de declaració d’intencions de l’estil “la voluntat de
l’Ajuntament és facilitar l’accés a les noves tecnologies al conjunt de la
ciutadania de Sant Adrià”.



Preveure una bústia o instrument per canalitzar la recollida de peticions concretes
i/o suggeriments que, sovint no és té clar a quin òrgan s’han de tractar, per part de
la ciutadania. Caldria establir uns terminis de resposta per part de l’Ajuntament.



Regular com caldria organitzar una consulta, en el cas que es plantegi la possibilitat
de participar-hi de forma electrònica (identificació, seguretat, ...).

C. Flexibilitat


Preveure la possibilitat de fer modificacions parcials del Reglament per adaptar-lo
als nous contextos o necessitats que puguin aparèixer, sense necessitat d’haver de
refer-lo tot de nou. Cal consultar-ho amb Assessoria jurídica.



Anar en compte sobre com introduir elements de flexibilitat, evitant que la flexibilitat
es tradueixi en deixadesa.

D. Comunicació


Especificar la necessitat de fer arribar la documentació a tractar en les reunions
amb la suficient antelació per tal que els membres dels òrgans en qüestió hagin
pogut revisar-la i preparar adequadament les reunions.
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E. Retorn i avaluació


Especificar que en els processos participatius ha d’existir una fase de retorn i que
aquest s’ha de fer amb certa immediatesa.



Incloure en els processos participatius una darrera fase d’avaluació, amb l’objectiu
de fer un balanç del procés i plantejar idees de millora de cara a futurs processos,
seguint la filosofia de la millora contínua.



Establir una presentació anual al plenari d’entitats d’un balanç o memòria de des
activitats de participació dutes a terme al municipi en l’any anterior.

F. Altres aportacions


Caldria preveure un Comitè de garanties del reglament, que vetllés per la seva
aplicació. Podria ser un òrgan paritari entre representants municipals i de les
entitats ciutadanes, especialment d’aquelles amb més vinculació als Consells
municipals.



Protocol·litzar la sol·licitud d’audiències personals amb personal municipal.
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