ACTA – RESUM DE LA SEGONA 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, 5 de febrer de 2019
Hora: 18:30h
Lloc: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Plaça de la Vila 12, Sant Adrià de Besòs)

Assistència

Persones participants:




Esquerra Republicana de Catalunya
Partit dels Socialistes de Catalunya
Ciutadans

Persones excusades:


Moviment d’Esquerres

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs:


Sonia Cazo

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 reunió i explicà el context de la mateixa. La
sessió, dirigida per Joan Casals, de l’equip Momentumco, consistí en recopilar propostes, idees i
opinions de cara a l’elaboració del nou Reglament de Participació Ciutadana del municipi i
comentar i avaluar les propostes rebudes en les sessions de treball celebrades la setmana
anterior amb entitats i tècnics municipals. Aquest document és una recopilació de les
aportacions sorgides durant la sessió de treball.

Principals idees aportades pels participants:

A. Instruments de participació


Els “Grups Operatius” ja existeixen, però està bé que quedin recollits en el nou
Reglament.



Es valora positivament la participació puntual, però seria interessant que les entitats
ciutadanes s’impliquessin de forma més decidida amb els diferents òrgans de
participació estables, com ara els consells municipals.



Cal facilitar la participació dels ciutadans a les sessions plenàries municipals, per
bé que aquest és un tema que el regula al ROM. En el nou reglament potser només
cal fer esment que aquest aspecte es contemplarà al ROM.



Es considera molt important fer èmfasi en la necessitat de publicar i difondre amb
suficient rapidesa les actes de les sessions i els ordres del dia.

B. Noves tecnologies


Cal anar en compte de com tractar els pressupostos participatius en el nou
Reglament, ja que si es tracta de pressupostos d’inversió, la seva execució sol ser
força dilatada en el temps. En cas d’incorporar-los, caldria considerar que és un
procés d’almenys dos o tres anys.

C. Flexibilitat


Es valora positivament rebaixar la periodicitat fixada actualment pels consells
municipals (actualment 4 l’any), i es considera raonables establir un mínim de dues
reunions a l’any.



Es considera interessant poder dur a terme modificacions parcials del Reglament,
sempre i quan siguin motivades.

D. Comunicació


Cal donar molt importància a la web de l’Ajuntament.



Cal posar en valor el poder comunicatiu de les xarxes socials, especialment pel que
fa als processos participatius.

E. Retorn i avaluació


Es valora positivament que en la fase de retorn dels processos participatius es
dugui a terme una certa avaluació - valoració amb les persones i entitats
participants, per bé que es considera que cal diferenciar-ho bé de l’avaluació
interna que han de dur a terme els tècnics municipals i que ha de ser posterior.
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F. Altres comentaris


Cal que el document expliciti que formar part d’una associació és també un
modalitat de participació i d’implicació en la dinàmica i vida de la ciutat. Cal
positivitzar el fet de formar part d’entitats ciutadanes.



Un dels reptes que han d’abordar moltes de les entitats veïnals del municipi és el
relleu generacional i actualment és difícil engrescar gent jove en la seva
dinamització. Cal saber transmetre bé que participar en associacions de veïns té un
retorn important, tant a nivell municipal, com personal, per la satisfacció d’haver-se
implicat en la transformació de la ciutat.
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