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0 . PRESENTACIÓ 

 
El Programa Municipal de Participació Ciutadana 2020 vol ser un instrument per 
dissenyar i impulsar la participació ciutadana al municipi i conté els projectes i 
actuacions que es preveu dur a terme durant l'any. 
 
El govern de la ciutat vol fer de l'Ajuntament de Barberà del Vallès una institució 
pública més propera, transparent i que fomenti la participació directa del veïnat en els 
afers comuns per a tots i totes les barberenques, essent un dels objectius portar el 
màxim de decisions possibles a la deliberació democràtica i participada del conjunt de 
la ciutadania. 
 
El Reglament de Participació Ciutadana, aprovat el 20 de setembre de 2018, fruit d'un 
procés participatiu amb les entitats sense ànim de lucre, col·lectius no organitzats 
formalment, la ciutadania individual i els grups municipals, el personal tècnic i el 
govern de la ciutat és un instrument potenciador i canalitzador d'aquesta voluntat 
participativa i necessita un important impuls de difusió del seu contingut per tal que 
sigui una eina activa de participació a la ciutat. 
 
Des de l'Àrea de Drets Civils i Ciutadania i, en concret, des dels serveis tècnics 
d'aquest Programa s'ha impulsat l'elaboració del Pla Estratègic de Subvencions, 
aprovat el 18 de desembre de 2019 en sessió plenària, que ha estat un important pas 
en la consolidació i adequació dels procediments de l'activitat subvencionadora 
d'aquest Ajuntament. També s'ha coordinat i assessorat l'adequació de les Bases 
Reguladores Específiques per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la promoció de programes d'activitats en el municipi per 
entitats sense finalitat de lucre, així com la convocatòria de subvencions. 
 
Aquest any també vindrà marcat per la implantació del nou canal de participació 
ciutadana on line, DECIDIM Barberà, https://decidim-barbera.dicat.cat.   
 
Enguany, atesa la bianualitat de la Mostra d'Entitats està prevista la XII edició, la qual 
tindrà lloc el darrer cap de setmana de setembre, a la Plaça de la Vila, amb un format 
que es treballarà consensuadament amb les entitats i associacions de la ciutat, tal i 
com s'ha fet sempre. 
 
També està previst organitzar una nova edició de la Jornada d'Associacionisme i 
Participació Ciutadana, atesa la bona rebuda que ha tingut aquest projecte en les 
darreres edicions.  
 
Com a d'altres anys, es continuarà donant suport i assessorament als projectes 
transversals i de participació ciutadana que es portin a terme des d'altres àrees i 
seccions municipals. 
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1. OBJECTIUS GENERALS 
 

a) Fomentar la participació directa del veïnat en els afers comuns.   
b) Implementar i difondre el nou Reglament de Participació Ciutadana.  
c) Consolidar el marc general de l'activitat subvencionadora entre l'Ajuntament i 

les entitats sense ànim de lucre amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia 
i eficiència, control i transparència.  

d) Implantar la nova eina informàtica de participació, plataforma DECIDIM, 
impulsada per la Diputació de Barcelona i formar al personal tècnic usuari de 
l'eina.   

e) Donar suport, formació  i reforçar l'autonomia del teixit associatiu oferint eines 
per a què pugui avançar en el seu projecte.  

f) Promocionar i difondre la labor de les entitats per a què defensin millor els 
interessos de la ciutadania amb projectes com la Mostra d'Entitats i la Jornada 
d'Associacionisme i Participació Ciutadana.   

g) Continuar el treball en els fòrums nacionals i internacionals de Participació 
Ciutadana, i la col·laboració amb altres administracions en projectes conjunts 
de foment de la Democràcia Participativa. 

h) Potenciar el treball transversal i en equip dins de l'estructura municipal, i en la 
relació i cooperació interinstitucional.  

 
 
 
2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

a) Realitzar una publicació breu i entenedora del Reglament de Participació 
Ciutadana de Barberà del Vallès, en diferents formats, com a eina de difusió i 
implementació del Reglament entre la ciutadania i entitats. 

b) Participar en l'adaptació i l' elaboració de la documentació i dels processos de 
gestió i  seguiment administratiu de l'activitat subvencionadora de l’Ajuntament. 

c) Donar difusió i dinamització de l'eina electrònica de participació ciutadana 
DECIDIM-BARBERA  

d) Organitzar consensuadament amb el teixit associatiu de la ciutat la XII Mostra 
d'Entitats de Barberà del Vallès. 

e) Organitzar de forma participativa la V Jornada d'Associacionisme i Participació 
Ciutadana que afavoreixi la interrelació del nostre teixit associatiu.    

f) Facilitar instruments i formació als representants d’entitats de manera que 
puguin millorar  la gestió de les seves entitats. 

g) Atendre i assessorar a les entitats en la seva gestió del seu dia a dia i amb la 
creació d'entitats.  

h) Seguir col·laborant i assessorant a les diferents seccions municipals amb la 
incorporació de la metodologia participativa en els seus projectes. 

i) Mantenir les relacions i la coordinació amb diferents institucions que són punt 
de referència en Participació Ciutadana.  
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3. LA CIUTAT A DEBAT 
 
3.1 Reglament de Participació Ciutadana de Barberà del Vallès  
 
Àmbit  
 
La ciutat a debat. 
 
Descripció  
 
Aquesta normativa municipal aprovada al 2018 regula les relacions entre l’Ajuntament i 
la ciutadania, incorporant una nova visió de la democràcia participativa, que defineix  
els processos participatius, els consells territorials i sectorials, la ciutadania en els 
plens municipals.... és a dir una evolució cap a entorns més col·laboratius i més 
participatius.  
 
El Reglament de Participació Ciutadana ha estat construït, amb la mateixa metodologia 
de treball que regula: la participació, i és per tant una norma reflexionada, debatuda i 
consensuada amb la societat civil, la representació política i la ciutadania en el seu 
sentit més ampli. 
 
El text s'estructura en tres títols. Un primer títol on es tracten les disposicions generals, 
un segon que recull els instruments de participació ciutadana i el darrer títol que 
desenvolupa el foment de la cultura participativa. 
 
Desprès de la seva aprovació, ens proposem editar els continguts principals del 
reglament amb una publicació breu i entenedora, per tal de difondre i implementar el 
seu contingut a tots els agents implicats. Aquest any passat, hem estat treballant amb 
una associació de Lectura Fàcil amb l'estructuració d'aquesta nova guia per tal de 
clarificar els continguts i facilitar la comprensió i enguany volem finalitzar la proposta i 
editar-la.  
  
Objectius  
 

• Millorar la qualitat democràtica de la nostra ciutat establint un marc normatiu 
ampli, on tothom s'hi pugui trobar còmode.  

• Crear una publicació del Reglament de Participació Ciutadana, en un format 
breu i entenedor que doni resposta a les principals inquietuds participatives de 
la ciutadania. 

•  Implementar i fer difusió de les diferents eines i vies de participació que regula 
el nou Reglament, entre els diferents actors i interlocutors de la ciutadania.  

 
Activitats  
 

• Elaborar una campanya de difusió del Reglament de Participació. 
• Elaborar els continguts dels diferents elements de difusió del Reglament (notes 

de premsa, notícies en diferents mitjans de comunicació, xarxes socials, 
distribució de correus electrònics...). 

• Elaborar una guia breu i entenedora del Reglament de Participació. 
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• Organitzar xerrades de difusió i implementació del Reglament, tant a col·lectius 
socials com als serveis municipals.  

 
Dirigit  
 
Ciutadania i entitats, Seccions municipals. 
 
 
3.2 Decidim-barberà, eina de participació ciutadana  a internet  
 
Descripció  
 
La Diputació de Barcelona porta temps treballant amb els municipis en el disseny, 
creació i implementació d'un nou aplicatiu informàtic que doni suport i eficiència als 
processos participatius que es portin a terme des dels Ajuntament . En aquest sentit va 
néixer la Plataforma Decidim impulsada pel Servei de Convivència, Diversitat i 
Participació Ciutadana i la Direcció de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la 
Diputació de Barcelona. Aquest projecte ofereix la instal·lació, allotjament i el 
manteniment d'una plataforma en línia per a la realització dels processos participatius, 
així com l'assessorament i la formació per a la seva implementació als municipis 
participants. 
 
L' Oficina de Convivència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament,  va participar en la 
realització de la prova pilot amb l'objectiu de testar l'eina al mateix temps de rebre la 
formació corresponent.  
 
Aquest any passat  ja es va posar en marxa l'aplicatiu amb el domini https://decidim-
barbera.diba.cat i es van implementar tres processos participatius: el Pla Estratègic de 
Subvencions, el Pressupost Municipal 2020 i el Projecte de Construcció de la Gatera 
Municipal.  
 
Tanmateix es va fer una presentació de l'eina a les entitats i associacions de la ciutat i 
també es va donar a conèixer al personal tècnic de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. 
 
Objectius  
 

• Oferir una eina informàtica que faciliti la implicació i la participació online de la 
ciutadania. 

• Formar per al ús de l'eina al personal municipal directament relacionat en 
processos participatius. 

• Facilitar l'increment de persones participants en els projectes.   
 
Activitats  
 

• Formació del personal implicat al desenvolupament de l'eina. 
• Difusió a les entitats i associacions de la ciutat per a l'ús de la plataforma. 
• Assessorament tècnic, suport i acompanyament l’ús de l’eina als diferents 

departaments. 
• Participació en les reunions tècniques del projecte convocades per la Diputació 

de  Barcelona. 
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Dirigit  
 
Ciutadania i entitats, Seccions municipals. 
 
 
 
4. L’ENFORTIMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU 
 
 
4.1 Procediment de la concessió de subvencions per concurrència competitiva a 
entitats sense finalitat de lucre dels àmbits de l' Àrea de Drets Civils i Ciutadania 
de l'Ajuntament  
 
Àmbit  
 
L’enfortiment del teixit associatiu 
 
Descripció  
 
Des de l'Oficina de Convivència i Participació Ciutadana es coordina l'adaptació i l' 
elaboració de la documentació, els processos de gestió i  seguiment administratiu de la 
concessió per concurrència competitiva d'aquest ajuts per tal de fiançar l'adaptació a la 
nova normativa i de donar una resposta eficient a les demandes del teixit associatiu de 
la ciutat. 
 
Objectius  
 

• Donar resposta a la legalitat vigent envers la concessió municipal de 
subvencions. 

• Treballar de forma més transversal i coordinada la concessió de les 
subvencions. 

• Coordinar  els processos  de concurrència competitiva la concessió de 
subvencions a entitats sense finalitat de lucre. 

• Fomentar la participació activa de les entitats i la ciutadania en la prestació de 
serveis, la programació d'activitats i altres demandes socials. 

• Gestionar, controlar i avaluar  el circuit tècnic i administratiu des de la creació 
de les bases reguladores de la concessió de subvencions fins la justificació 
econòmica dels convenis signats entre l'Ajuntament i les entitats.  

 
Activitats  
 
� Disseny i coordinació dels procediments d'aprovació, concessió i justificació de 

les subvencions per concurrència competitiva d'entitats sense ànim de lucre 
dels àmbits de l'Àrea de Drets Civils i Ciutadania. 

� Elaboració de tots els documents relatius a l'activitat subvencionadora de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès. 

� Coordinar les gestions i tràmits administratius corresponents per a què es 
puguin signar els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats. 

� Preparar la documentació, convocatòries i informes relatius a l'òrgan col·legiat. 
� Seguidament i valoració del procés de concessió de subvencions.  
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Dirigit  
 
Entitats de la ciutat, Seccions i Oficines de l'Àrea de Drets Civils i Ciutadania. 
 
 
4.2  Portal d’Entitats de Barberà del Vallès  
 
Àmbit  
 
L’enfortiment del teixit associatiu. 

 
Descripció  
 
Des de l’any 2006 ve funcionant l’aplicatiu informàtic a internet del Portal d’Entitats 
amb el suport de la Diputació de Barcelona. És un espai de trobada i comunicació 
entre les entitats sense finalitat de lucre del municipi, un espai per conèixer de prop la 
realitat associativa de la ciutat i difondre les seves activitats, conté un directori 
d'entitats, una agenda d'activitats, notícies del tercer sector, recursos i serveis que 
l'Ajuntament posa a la seva disposició, un suport tècnic en l'ús de l'aplicatiu i 
informacions d'interès per al món associatiu, principalment. Des de l'any 2013, el Portal 
d'Entitats funciona amb la plataforma tecnològica del  Wordpress basada en les webs 
2.0. El Portal d'Entitats permet crear espais propis (blocs) a les entitats que ho desitgin.   
 
La participació de les entitats del municipi al Portal d'Entitats és oberta i gratuïta.  
 
Aquest aplicatiu ha anat reduint la seva eficàcia degut a l'evolució de les xarxes 
socials. L'aparició d'altres canals més ràpids i intuïtius, més eficaços pel que fa a la 
comunicació i més senzills pel que fa a la seva gestió, com Facebook, Instagram, etc, 
ha fet que les entitats i la ciutadania vehiculin prioritariament la seva comunicació cap 
a aquests nous canals, en detriment del Portal d'Entitats. En aquest moment, tot i que 
no deixa de funcionar, es troba en un procés d'avaluació per part de la Diputació de 
Barcelona i dels municipis participants. 
 
Objectius  
 

• Donar suport i visibilització a internet al teixit associatiu local. 
• Dinamitzar el Portal d'Entitats, creant continguts i mantenint actualitzada 

aquesta plataforma. 
• Promocionar el Portal d'Entitats entre les entitats que no tenen presència a 

internet per tal de que s'hi incorporin. 
• Garantir la correcció i pertinència en totes les publicacions realitzades per les 

entitats al Portal d'Entitats. 
• Oferir un acompanyament a les entitats que es vulguin incorporar al Portal:  

assessorament tècnic i formació en l'eina. 
• Estudiar alternatives a aquest aplicatiu que donin visibilitat a les entitats 

registrades a l'Ajuntament.  
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Activitats  
 

• Participació en les reunions tècniques de la Diputació de Barberà sobre la 
plataforma Wordpress.  

• Assegurar el bon funcionament de la plataforma Wordpress a través del servei 
de suport que ofereix la Diputació de Barcelona, fent un seguiment de les 
incidències detectades. 

• Convidar a les entitats que se sumin al projecte i tinguin un bloc propi. 
• Revisar el codi ètic per tal de garantir la correcció i pertinència en les 

publicacions realitzades per les entitats en el portal. 
  
Dirigit  
 
Entitats i associacions. 
 
 
4.2.1 Tutories de resolució de dubtes en l'ús del W ordpress 
 
Descripció  
 
La participació de les entitats al Portal d'Entitats es concreta en poder disposar d'un 
bloc per a cadascuna. A la vegada que s'ofereixen cursos en l'ús de l'eina també 
s'ofereix formació pràctica i a mida de cadascuna de les entitats en forma de tutories 
presencials.  Aquest suport tècnic permet a les entitats agafar destresa en l'eina. 
 
Objectius  
 

• Oferir suport tècnic personalitzat i presencial en l’ús de la plataforma de blocs 
Wordpress per a totes les entitats. 

 
Activitats  
 

• Difusió i recordatori que les entitats tenen a la seva disposició aquest servei.   
• Organització de sessions de treball de 90 minuts de durada i personalitzades 

per a les entitats. 
• Realització de les sessions de treball amb cadascuna de les entitats que ho 

sol·licitin. 
 
Dirigit  
 
Entitats. 
 
 
4.3 Formació per a entitats  
 
Àmbit  
 
L’enfortiment del teixit associatiu. 
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Descripció  
 
La formació és una eina per a la millora de les competències de les entitats.  Des de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès s’oferiran diferents cursos presencials que 
contribueixin a la millora del projecte associatiu.  Aquest any 2020 està previst oferir 
formació sobre la Plataforma Decidim, en perspectiva de gènere i altres accions 
formatives més a demanda de les pròpies entitats i que podrien anar al voltant de 
digitalització o del marketing. 
 
Objectius  
 
� Facilitar l’adquisició de coneixements i habilitats en l'ús de les xarxes socials i 

en perspectiva de gènere. 
• Sumar esforços i potenciar l'equitat de gènere com una qüestió que afecta a la 

societat en general. 
• Contribuir a la disminució de la fractura digital oferint formació en noves 

tecnologies. 
• Oferir espais de debat on els i les representants d'entitats puguin intercanviar, 

experiències, informar-se de primera mà i afavorir la seva participació en un 
entorn formatiu.    

 
 Activitats  
 

• Organització d'un curs sobre perspectiva de gènere per entitats i associacions 
com a continuació de la formacions realitzades en anys anteriors. 

• Organització d'un curs que la temàtica serà triada per a les mateixes entitats. 
• Organització d'un curs sobre la creació de blogs i llocs web. 

 
 
Dirigit  
 
Entitats i persones que participen en projectes de voluntariat. 
 
 
4.4 Servei d’atenció i assessorament jurídic a les entitats 
 
Àmbit  
 
L’enfortiment del teixit associatiu. 
 
Descripció  
 
L’Ajuntament posa a disposició de les entitats un servei d’atenció i informació amb la 
finalitat d'oferir un assessorament per tal que aquestes tinguin eines per a la seva 
gestió i puguin resoldre els seus dubtes.  
 
El servei dóna assessorament sobre projectes, funcionament general de l’entitat, per a 
la creació de noves entitats, difusió dels recursos existents, sobre la documentació 
presentació de sol·licituds í justificació de subvencions a entitats,  principalment.  
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Tanmateix, creiem que és necessari ampliar aquest assessorament a les entitats en el 
àmbit jurídic. Els nous requeriments legals, la seva complexitat i la introducció de 
l'administració digital a la gestió associativa fa palesa la necessitat d'acompanyar a les 
entitats en aquest nous reptes de modernització, a més de donar seguretat jurídica a la 
relació que s'estableix entre les entitats i l'administració. 
 
Objectius  
 

• Orientar i informar a les persones que s’interessin per a la creació d’una entitat. 
• Orientar i informar als representants d’entitats del funcionament d’aquestes i de 

les principals obligacions i d'altres temàtiques d'interès. 
• Assessorar jurídicament les entitats i associacions en el desenvolupament de 

les seves funcions i obligacions. 
• Difondre els recursos existents a la ciutat a la seva disposició. 

 
Activitats  
 

• Atenció presencial i/o telefònica de les demandes i inquietuds relacionades 
amb qüestions administratives, gestió bàsica, dels recursos que disposa la 
ciutat, etc. per part de les entitats i també a persones que tinguin interès en 
crear una entitat.  

• Concertar entrevistes amb consultors jurídics especialitzats per a la resolució 
de dubtes legals 

 
Dirigit  
 
Entitats i/o persones interessades en crear una associació. 
 
 
4.5  XII Mostra d'Entitats de Barberà del Vallès  
 
Àmbit  
 
L’enfortiment del teixit associatiu 
 
Descripció  
 
La Mostra d’Entitats de Barberà del Vallès és un espai on les entitats fan difusió de les 
seves activitats, per tal, que la ciutadania conegui totes les opcions associatives que hi 
ha a la seva població. També és un espai on es potencia les relacions i la comunicació 
entre entitats i d’on sorgeix  un espai comú de diàleg i participació.  
 
La Mostra està organitzada amb diferents espais, que físicament, estan un tocant a 
l’altre, distingim: Espai de carpes, Espai Polivalent i Espai escenari. Les activitats 
programades  i les carpes funcionen durant dos dies, dissabte i  diumenge. 
 
Durant les darreres edicions es va fer un treball amb les entitats per valorar i 
replantejar el funcionament de la Mostra. Enguany, tal i com s'ha fet sempre, 
encetarem una treball conjunt amb les entitats per tal de adequar el model a les 
necessitats que expressin les entitats.  
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Objectius  
 

• Consolidar la Mostra com un espai obert a la relació i comunicació entre 
entitats. 

• Potenciar que la població conegui les diferents entitats existents, pugui 
informar-se de primera mà i gaudir de les seves activitats. 

• Fomentar la participació de les entitats, per tal de crear i executar entre tothom 
el programa d’activitats i la distribució d’espais de la Mostra.  

• Centrar l’atenció de la Mostra en la presentació de projectes i programes 
d’actuació.  

• Reduir les infrastructures afavorint la sostenibilitat del projecte.  

 
Activitats  
 
� Realització de reunions prèvies a la celebració de la Mostra amb les entitats per 

tal de redissenyar el projecte 
� Realització de reunions prèvies per a l’organització i coordinació de les 

activitats que es duran a terme a la Mostra. 
� Realització de les gestions de contractació escaients amb proveïdors i fer la 

coordinació transversal amb els departaments municipals per tal d'obtenir les 
diferents infrastructures que conformen la Mostra. 

 
Dirigit  
 
Entitats i ciutadania 
 
 
4.6 V Jornada d'Associacionisme i Participació Ciut adana   
 
Àmbit  
 
L’enfortiment del teixit associatiu. 
 
Descripció  
 
Fruit de les reunions i trobades amb les entitats de la ciutat, s'ha detectat la necessitat 
de fomentar el coneixement i la relació entre les mateixes entitats. En aquest sentit, 
s'ha organitzat aquests darrers anys diverses jornades de dinamització associativa 
amb les entitats que han estat valorades molt positivament per les persones 
participants, i que ha permès fomentar i potenciar la interrelació entre la xarxa 
associativa de la ciutat, a més de donar a conèixer importants projectes o iniciatives 
desenvolupades per l'Oficina de Convivència i Participació Ciutadana o d'altres 
departaments municipals. 
 
A la darrera edició es va fer partícips a les entitats, entre d'altres projectes, el de la 
Recepta Social de la ma de la secció de Salut de l'Ajuntament i de l'Institut Català de la 
Salut. Aquest projecte, a més d'oferir un servei a la ciutadania, comporta un 
empoderament de les associacions i la seva important tasca social.    
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En la V Jornada d'Associacionisme i Participació Ciutadana es treballarà aspectes de 
difusió i marqueting de les entitats, per potenciar el seu coneixement entre la 
ciutadania, a més de continuar treballant per la interrelació entre elles. 
 
Objectius  
 

• Fomentar una dinàmica de relació que canalitzi la comunicació entre les 
entitats. 

• Potenciar la coordinació i el treball conjunt entre les entitats. 

• Mostrar recursos que facilitin la interrelació i la visualització de les entitats. 

 
Activitats  
 
� Disseny i organització, de forma conjunta amb les entitats, d'una jornada 

d'interrelació associativa.  
� Contractació dels diferents recursos per a la realització de les jornades.   
� Valoració de les jornades. 

 
Dirigit  
 
Entitats. 
 
 
 

5. SUPORT A LES POLÍTIQUES TRANSVERSALS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Seguidament, es relacionen els diferents programes en els quals es presta suport, des 
de l’òptica de l’assessorament metodològic i la transversalitat. 

 
A banda, també hi ha exemples de processos participatius liderats per l’Ajuntament, 
que es duen a terme des d’altres Programes i Regidories, com el projecte “La Nit de 
l’Esport”, “El Pla Educatiu d’Entorn”, “Consell Municipal d'Educació”, el "Consell 
d'Infants", la "Comissió de Festa Major", etc. 
 
 
5.1 Seguiment de la implantació dels projectes de P ressupostos Participatius 
2017-19 
 
Àmbit  
 
La ciutat a debat. 

 
Descripció  
 
L'Ajuntament creà el projecte de pressupostos participatius a l'any 2016 per a iniciar un 
mecanisme de democràcia directa que permetés a la ciutadania i entitats decidir el 
destí d'una part del pressupost municipal d'inversions de l'any 2017 en projectes 



 15 

proposats per la mateixa ciutadania i entitats i votats, només per a la ciutadania, que 
més tard seran executats per l'Ajuntament. 
 
Des de llavors, s'han dut a terme tres edicions dels Pressupostos Participatius amb els 
seus corresponents processos participatius, s'han  rebut i escollit un munt de projectes 
que s'han anat aprovant i materialitzant en aquests darrers anys.   
 
L'execució dels projectes ha trobat una sèrie de dificultats que ha provocat un  
endarreriment dels terminis, per la qual cosa és imprescindible afrontar la realització 
dels projectes ja aprovats abans d'iniciar noves edicions. Cal en primer lloc, garantir 
l'eficàcia de la implicació participativa per no perdre la confiança de la ciutadania i 
entitats. 
 
Objectius  
 

• Fer el seguiment de l'execució dels projectes de les edicions dels pressupostos 
participatius 2017-19 . 

 
Activitats  
 

• Dur a terme les gestions necessàries (correus-e, reunions...) per seguir i 
conèixer l'estat dels projectes dels Pressupostos Participatius. 

 
Dirigit  
 
Persones polítiques,  personal tècnic municipal, entitats i ciutadania. 
 
 
5.2. Consolidació del marc general de l'activitat s ubvencionadora entre 
l'Ajuntament i les entitats sense ànim de lucre. 
 
Àmbit  
 
L’enfortiment del teixit associatiu. 
 
Descripció  
 
L'Oficina de Convivència i Participació Ciutadana de l'Àrea de Drets Civils i Ciutadania 
va participar en la creació i aprovació de diverses normatives i documents que han 
permès emmarcar l'activitat subvencionadora de l'Ajuntament i organismes que en 
depenen dirigida a les entitats sense ànim de lucre, sota uns mateixos criteris i regles 
homogènies, dotant de més uniformitat a les diferents bases reguladores de 
subvencions sectorials que existeixen en l'actualitat a l'Ajuntament. 
 
En aquest mateix sentit, es proposa donar continuïtat a la labor d'assessorament per a 
la elaboració de nova documentació, bases o convocatòries que puguin sorgir en 
l'activitat subvencionadora de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.  
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Objectius  
 

• Donar resposta a la legalitat vigent envers la concessió municipal de 
subvencions.  

• Millorar la regulació i la transparència en la concessió dels ajuts públics a la 
ciutadania i a les entitats sense ànim de lucre, homogeneïtzant criteris 
d'atorgament, aconseguint una major eficàcia i eficiència i potenciar el control  
de tot el procés. 

• Treballar de forma més transversal i coordinada la concessió de les 
subvencions. 

  
Activitats  
 
� Donar suport i assessorament per a la elaboració de propostes dins l'activitat 

subvencionadora de l'Ajuntament.  
� Vehicular els corresponents processos  participatius amb el diferents actors 

implicats, organitzant diferents reunions presencials. 
� Seguiment i valoració del procés, incorporació de millores i preparació de la 

documentació per a la seva aprovació. 
 
Dirigit  
 
Ciutadania i entitats, Seccions i Oficines de l'Àrea de Drets Civils i Ciutadania. 
 
 
5.3 Assessorament i seguiment en la implantació del  Pla Local de Joventut 2017-
2020 
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana. 
 
Descripció  
 
Des del Programa de Joventut es va elaborar el Pla Local de Joventut 2017-2020, una 
eina que ha de permetre articular l'acció de les polítiques municipals de joventut 
prioritzant els eixos de treball del mercat laboral, l'abandonament prematur d'estudis i 
fracàs escolar, pràctiques de risc que afecten a la qualitat de vida, implicació en 
mecanismes tradicionals i institucionals de participació i desigualtats territorials en les 
possibilitats de desenvolupament del projecte de vida. Enguany des de l'Oficina de 
Convivència i Participació Ciutadana es continua participant i assessorant en la 
implantació i desenvolupament del Pla.   
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre les persones agents 
implicades per millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència en l’ús 
dels recursos. 
• Assessorar en metodologies participatives i espais de participació que vetllin 

pel bon desenvolupament del projecte.  
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Activitats  
 

• Participació i assistència a les reunions de la Comissió político-tècnica del Pla 
Local de Joventut. 

• Participació i assistència en les reunions i debats del personal tècnic que 
s'estableixin.  

 
Dirigit  
 
Persones agents implicades en el Pla Local de Joventut. 
 
 
5.4 Assessorament i seguiment en la implantació del  Pla Local de Salut   
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana. 
 
Descripció  
 
L'Ajuntament de Barberà del Vallès té aprovat el Pla Local de Salut 2019-2026, al qual 
des de l'Oficina de Convivència i Participació es participa com a membres del grup 
motor i també, des de la comissió tècnic d'impuls al Pla. 
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre les persones agents 
implicades per tal de millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència en 
l’ús dels recursos. 
• Assessorar en metodologies participatives i espais de participació que vetllin 

pel bon desenvolupament del projecte.  
 
Activitats  
 

• Participació a les reunions de la Comissió d'Estudi i de les del grup motor.   
• Donar suport en l'organització dels actes previstos del projecte seguint les 

indicacions de la secció de Salut.  
• Assessorament en metodologies participatives a la secció de Salut, si es 

formula la demanda. 
 

Dirigit  
 
Seccions municipals, persones polítiques, entitats i associacions. 
 
 
5.5 Assessorament per a l'elaboració del Projecte E ducatiu de Ciutat (PEC)   
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana. 
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Descripció  
 
Els Projectes Educatius de Ciutat (PEC) esdevenen el projecte organitzador i 
articulador de les polítiques educatives municipals. Parteixen de la ciutat com a espai 
educatiu global i de la ciutadania de totes les edats, i van a buscar, entre altres actors, 
els centres educatius i el seu entorn per tal de conformar una ciutat i uns ciutadans i 
ciutadanes còmplices amb l’educació col·lectiva. Són el projecte estratègic elaborat per 
la comunitat educativa que guia el camí per tal d'assolir els objectius de la carta de 
ciutats educadores. 
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre els agents implicats per 
 millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència en l’ús dels recursos. 
• Fomentar espais de participació que vetllin pel bon desenvolupament dels 

projectes. 
• Assessorar en metodologies participatives al projecte. 

 
Activitats  
 

• Participació i assistència a les reunions per l'elaboració del PEC. 
• Assessorament en metodologies participatives a la secció d'Educació, si es 

formula la demanda. 
 
Dirigit  
 
Agents implicats en l'elaboració del PEC. 
 
 
5.6 Assessorament per a l'elaboració del Pla d'equi paments i reglament d'usos 
d'equipaments municipals de Barberà del Vallès 
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana. 
Descripció  
 
Des de l'Ajuntament es vol elaborar un pla d'equipaments que recull les necessitats del 
municipi en matèria d'equipaments, tenint en compte la situació actual i fent una 
previsió sobre les necessitats futures. A més, es vol regular el funcionament i l'ús dels 
equipaments municipals actuals. Es tracta d'elaborar aquests documents conjuntament 
amb la ciutadania i entitats.  
 
Tot això, amb l'objectiu de que hi hagi un accés democràtic i igualitari dels 
equipaments per a tothom.  
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre les persones agents 
 implicades per tal de millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència 
 en l’ús dels recursos. 
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• Assessorar en metodologies participatives i espais de participació que vetllin 
pel bon desenvolupament del projecte.  

 
Activitats  
 

• Participació i assistència a les reunions convocades del projecte. 
• Assessorament en metodologies participatives a la secció de Cultura, i d'altres 

seccions implicades, si es formula la demanda. 
 
Dirigit  
 
Agents implicats que intervinguin en l'elaboració dels documents. 
 
 
5.7 Assessorament per a la creació d'un Consell Mun icipal d'Esports i d'Activitat 
Física 
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana. 
 
Descripció  
 
Des de la secció d'Esports es vol crear un consell assessor sobre esports a la ciutat  
amb la participació dels agents esportius de la ciutat. 
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre els agents implicats per 
 millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència en l’ús dels recursos. 
• Fomentar espais de participació que vetllin pel bon desenvolupament dels 

projectes. 
• Assessorar en metodologies participatives al projecte. 

 
Activitats  
 

• Participació i assistència a les reunions convocades del projecte. 
• Assessorament en metodologies participatives a la secció d'Esports, si es 

formula la demanda. 
 
Dirigit  
 
Agents esportius. 
 
 
5.8 Assessorament per a la creació de la Taula d'In fància i Adolescència de 
Barberà del Vallès 
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana 
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Descripció  
 
L'Ajuntament de Barberà del Vallès ha treballat des de sempre en l'àmbit dels mes 
joves, implementant polítiques i serveis des de diferents àrees i seccions municipals, 
per tal de garantir els seus drets i el seu benestar.   
 
D'altra banda, la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la Infància i 
l'adolescència  explicita, en l'article 3, la responsabilitat pública en aquesta matèria. 
L'article 22 fixa als departaments competents en matèria de protecció dels infants i els 
adolescents l'obligació de coordinar els serveis especialitzats d'atenció als infants i als 
adolescents que gestionen els ens locals per delegació, i establir les directrius i el 
procediments generals d'actuació. 
 
La Llei també preveu la creació de Taules d'Infància i Adolescència, al article 26, com 
a òrgans col·legiats que es constitueixen per a coordinar, impulsar i promoure 
polítiques d'infància.  
 
Aquest mandat es desenvolupa en el Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la 
Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància especificant que es poden 
establir taules locals d’infància que es configurin com a òrgans col·legiats per potenciar 
la coordinació dels agents implicats en la promoció social de la infància i l’adolescència 
i la detecció i intervenció davant possibles situacions de risc o de desemparament. 
 
És en aquest sentit que l'Ajuntament de Barberà del Vallès, i més concretament la 
Secció de Serveis Socials i Salut, es proposen implementar la creació de la Taula 
d'Infància i Adolescència de Barberà del Vallès, amb l'assessorament de l'Oficina de 
Convivència i Participació Ciutadana. 
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre els agents implicats per 
 millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència en l’ús dels recursos. 
• Fomentar espais de participació que vetllin pel bon desenvolupament dels 

projectes. 
• Assessorar en metodologies participatives al projecte. 

 
Activitats  
 

• Participació i assistència a les reunions convocades del projecte. 
• Assessorament en metodologies participatives a la secció de Benestar Social i 

Educació, si es formula la demanda. 
 
Dirigit  
 
Agents dels àmbits de l'adolescència i la infància. 
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5.9 Assessorament pel projecte de participació comu nitària als horts de Barberà 
del Vallès  
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana. 
 
Descripció  
 
Des de l'Àrea de Territori i Medi Ambient es vol reconceptualitzar la gestió de l'espai 
públic d'horta per tal de fomentar, de forma participativa,  una comunitat oberta, 
cohesionada i saludable. 
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre els agents implicats per 
 millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència en l’ús dels recursos. 
• Fomentar espais de participació que vetllin pel bon desenvolupament dels 

projectes. 
• Assessorar en metodologies participatives al projecte. 

 
Activitats  
 

• Participació i assistència a les reunions convocades del projecte. 
• Assessorament en metodologies participatives a l'Àrea de Territori i Medi 

Ambient, si es formula la demanda. 
 
Dirigit  
 
Persones usuàries de l'horta municipal i ciutadania, en general 
 
 
5.10 Assessorament per a l'elaboració del Pla d'Enl lumenat Públic de Barberà del 
Vallès 
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana. 
 
Descripció  
 
Des de l'Ajuntament es vol realitzar un pla d'enllumenat públic que reculli les 
necessitats del municipi en aquesta matèria, tenint en compte la situació actual i fent 
una previsió sobre les necessitats futures.  
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre les persones agents 
 implicades per tal de millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència 
 en l’ús dels recursos. 
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• Assessorar en metodologies participatives i espais de participació que vetllin 
pel bon desenvolupament del projecte.  

 
Activitats  
 

• Participació i assistència a les reunions convocades del projecte. 
• Assessorament en metodologies participatives a l'Àrea de Territori i Medi 

Ambient, si es formula la demanda. 
 
Dirigit  
 
Agents implicats que intervinguin en l'elaboració del pla. 
 
 
5.11 Assessorament per a la creació d'una Comissió de Festes de Barberà del 
Vallès 
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana 
 
Descripció  
 
L'Ajuntament de Barberà del Vallès ha treballat des de sempre en l'àmbit festiu de 
forma participativa amb les entitats i associacions de la ciutat. La voluntat municipal i el 
ric teixit associatiu de Barberà del Vallès, amb el seu dinamisme i el seu propòsit 
d'oferir propostes culturals, obertes i participatives han permès recuperar, consolidar i 
introduir una programació festiva a la ciutat adreçada a tots els públics d'una forma 
molt exitosa. 
 
Per tal de millorar aquesta implicació i participació de la ciutadania i de les entitats, 
afrontar els nous reptes i facilitar les tasques de planificació i execució de les 
programacions, des de la Regidoria de Cultura es proposa la creació d'una Comissió 
de Festes que doni formalitat i consolidi aquesta dinàmica participativa. 
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre els agents implicats per 
 millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència en l’ús dels recursos. 
• Fomentar espais de participació que vetllin pel bon desenvolupament dels 

projectes. 
• Assessorar en metodologies participatives al projecte. 

 
Activitats  
 

• Participació i assistència a les reunions convocades del projecte. 
• Assessorament en metodologies participatives a la secció de Cultura, si es 

formula la demanda. 
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Dirigit  
 
Agents de l'àmbit cultural i festiu. 
 
 
5.12 Assessorament per a la implementació de la Eco nomia Circular a Barberà 
del Vallès  
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana. 
 
Descripció  
 
Des de l'Ajuntament es vol implementar polítiques que desenvolupin la Economia 
Circular com a nou model de producció i consum.  
L’aposta per un nou model econòmic centrat en l’economia circular, es presenta com 
una instrument útil per estimular un canvi de sistema productiu i d’hàbits de consum 
que ajudi a fer front a la situació d’emergència climàtica del nostre entorn.  
L’administració local juga un paper clau en el canvi de model, amb el 
desenvolupament de les diferents polítiques públiques i la creació de condicions 
facilitadores perquè empreses, entitats i ciutadania participi activament en el procés de 
canvi.  
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre les persones agents 
 implicades per tal de millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència 
 en l’ús dels recursos. 
• Assessorar en metodologies participatives i espais de participació que vetllin 

pel bon desenvolupament del projecte.  
 
Activitats  
 

• Participació i assistència a les reunions convocades del projecte. 
• Assessorament en metodologies participatives a l'Àrea de Territori i Medi 

Ambient, si es formula la demanda. 
 
Dirigit  
 
Agents implicats que intervinguin en l'elaboració de les estratègies. 
 
 
5.13 Assessorament per al projecte de construcció d 'una gatera municipal a 
Barberà del Vallès 
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana. 
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Descripció  
 
Des de l'Ajuntament es vol realitzar el projecte de construcció d'una gatera municipal 
per donar resposta a les necessitats de gestió en matèria de cura dels animals 
domèstics tenint en compte la situació actual i fent una previsió sobre les necessitats 
futures.  
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre les persones agents 
 implicades per tal de millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència 
 en l’ús dels recursos. 
• Assessorar en metodologies participatives i espais de participació que vetllin 

pel bon desenvolupament del projecte.  
 
Activitats  
 

• Participació i assistència a les reunions convocades del projecte. 
• Assessorament en metodologies participatives a la regidoria de Salut. 
• Assessorament en l'aplicatiu DECIDIM-BARBERA 

 
Dirigit  
 
Agents implicats que intervinguin en l'elaboració del projecte. 
 
 
5.14 Assessorament per la elaboració del reglament d'usos de l'equipament 
juvenil La Nau. 
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana. 
 
Descripció  
 
Des de l'Ajuntament es vol elaborar un reglament d'usos de l'equipament juvenil La 
Nau mitjançant un procés participatiu, que doni resposta a les necessitats de la 
població juvenil i de les demandes de les entitats.  
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre les persones agents 
 implicades per tal de millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència 
 en l’ús dels recursos. 
• Assessorar en metodologies participatives i espais de participació que vetllin 

pel bon desenvolupament del projecte.  
 
Activitats  
 

• Participació i assistència a les reunions convocades del projecte. 



 25 

• Assessorament en metodologies participatives a la regidoria de Joventut. 
• Assessorament en l'aplicatiu DECIDIM-BARBERA 

 
Dirigit  
 
Agents implicats que intervinguin en l'elaboració del projecte. 
 
 
5.15 Assessorament per la implementació del Crèdit de Participació Ciutadana 
als centres educatius de secundària de Barberà del Vallès 
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana. 
 
Descripció  
 
Des de l'Ajuntament es porta a terme un crèdit de participació ciutadana als instituts de 
la localitat, amb la participació dels centres educatius i de l'alumnat, gestionat des de la 
regidoria de joventut.  
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre les persones agents 
 implicades per tal de millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència 
 en l’ús dels recursos. 
• Assessorar en metodologies participatives i espais de participació que vetllin 

pel bon desenvolupament del projecte.  
 
Activitats  
 

• Participació i assistència a les reunions convocades del projecte. 
• Assessorament en metodologies participatives a la regidoria de Joventut i 

Educació. 
 
Dirigit  
 
Agents implicats que intervinguin en l'elaboració del projecte. 
 
 
5.16 Assessorament per l'elaboració del Pla Local d 'Habitatge de Barberà del 
Vallès. 
 
Àmbit  
 
Suport a les polítiques transversals de participació ciutadana. 
Descripció  
 
Des de l'Oficina del Dret a l'Habitatge de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es vol 
realitzar, amb el suport de la Diputació de Barcelona , un Pla Local d'Habitatge que 
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doni coherència a les polítiques d'habitatge i doni resposta a les necessitats de la 
ciutadania.  
 
Objectius  
 

• Foment del treball transversal i de coordinació entre les persones agents 
 implicades per tal de millorar l’eficàcia de les actuacions municipals i l’eficiència 
 en l’ús dels recursos. 
• Assessorar en metodologies participatives i espais de participació que vetllin 

pel bon desenvolupament del projecte.  
 
Activitats  
 

• Participació i assistència a les reunions convocades del projecte. 
• Assessorament en metodologies participatives a l'Oficina Municipal de 

l'Habitatge. 
• Assessorament en l'aplicatiu DECIDIM-BARBERA 

 
Dirigit  
 
Agents implicats que intervinguin en l'elaboració del pla. 
 
 
 
6. RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
6.1 Relacions amb la Generalitat de Catalunya 
 
Àmbit  
 
Relacions Institucionals. 
 
Descripció  
 
El Programa Municipal de Participació Ciutadana manté relacions per impulsar 
actuacions coordinades en l’àmbit de la innovació democràtica i la participació 
ciutadana amb el Departament d'Innovació i qualitat democràtica de la Generalitat de 
Catalunya. 

Objectius  

• Obtenir assistència tècnica i cooperació pel desenvolupament de polítiques de 
participació ciutadana al municipi. 

 
Activitats  

• Participació en les diferents accions formatives i jornades i reunions 
organitzades des de la Generalitat de Catalunya. 

• Reunions d’assessorament als projectes que vol posar en marxa l’Ajuntament.  
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6.2 Relacions amb la Diputació de Barcelona  
 
Àmbit  
 
Relacions Institucionals. 
 
Descripció  
 
El Programa Municipal de Participació Ciutadana manté relacions periòdiques tant 
polítiques com tècniques per impulsar actuacions coordinades en l’àmbit de la 
participació ciutadana amb el Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana 
de la Diputació de Barcelona. 
  
Objectius  

• Obtenir assistència tècnica i cooperació pel desenvolupament de polítiques de 
participació ciutadana al municipi. 

 
Activitats  

• Participació en les diferents accions formatives i jornades i reunions 
organitzades des de la Diputació de Barcelona. 

• Reunions d’assessorament als projectes que vol posar en marxa l’Ajuntament.  

• Sol·licitud de suport econòmic i tècnic per al Programa Municipal de 
Participació Ciutadana segons bases específiques elaborades per la Xarxa.  

 
 
6.3 Relacions amb la Fundació Pi i Sunyer d’estudis  autonòmics i locals 
 
Àmbit  
 
Relacions Institucionals. 
 
Descripció  
 
El Panel de Polítiques Públiques Locals és una iniciativa de la Fundació Carles Pi i 
Sunyer que té com a principal objectiu la millora de la qualitat en el govern i la gestió 
dels assumptes locals. L’estudi, que es repeteix periòdicament, està adreçat als 
tècnics i/o responsables dels ajuntaments de més de 10.000 habitants de Catalunya, 
que aporten informació rellevant i actualitzada sobre les actuacions de determinades 
polítiques públiques i un dels ambient en que es realitza és en el de la Participació 
ciutadana.  
 
Objectius  
 

• Participar en l’elaboració  de dades i en la presentació de resultats d’aquesta  
eina de millora continua. 

• Reflexionar sobre els resultats obtinguts des del municipi de Barberà del Vallès: 
la seva millora i evolució al llarg dels anys i la comparativa amb realitats 
semblants de Catalunya (municipis de més de 10.000 habitants). 
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Activitats  
 

• Participació en les reunions que estableixi la Fundació Pi i Sunyer sobre la 
temàtica en qüestió. 

• complimentació de l'enquesta del Panel de Polítiques Públiques Locals. 
 
 
6.4 Relacions amb l’Observatorio Internacional de la Democracia Parti cipativa  
(OIDP) 
 
Àmbit  
 
Relacions Institucionals. 
 
Descripció  
 
A través de la relació i la col·laboració amb l’OIDP es pretén que les accions 
adreçades al teixit associatiu i a la pràctica de les metodologies participatives del 
Programa de Participació Ciutadana a Barberà del Vallès  vagin en la línia 
d’aprofundiment en la democràcia participativa. 
 
L’OIDP és un espai obert a totes les ciutats del món, entitats, organitzacions i centres 
d’investigació que vulguin conèixer, intercanviar i aplicar experiències sobre 
democràcia participativa en l’àmbit local . 
 
Objectius  
 

• Aprofundir en el concepte de Democràcia Participativa a través de la reflexió, 
l’anàlisi i la promoció de projectes coordinats d’ investigació, co-publicacions i 
recolzament tècnic entre els membres col·laboradors i els socis actius de 
l’OIDP.  

• Avançar en l’aplicació pràctica de les experiències de democràcia participativa, 
constatant que la participació és un instrument privilegiat per enfortir la 
democràcia i impulsar l’exercici de la ciutadania protagonista en el debat, 
disseny i implementació de les polítiques públiques. 

 
Activitats  
 

• Participació en les reunions, formacions, conferències i trobades. 
 
 
6.5 Relacions amb la Federació de Municipis de Cata lunya 

 
La Federació de Municipis és la veu del món local. És un òrgan de representació dels 
ajuntaments de Catalunya, i té, entre les seves finalitats, el foment i la defensa dels 
ens locals, facilitant l'intercanvi d'informació sobre temàtiques locals, i per enriquir 
aquest debat es creen les comissions sectorials, com un dels elements fonamentals de 
participació dels càrrecs electes en l'activitat de l'entitat. 
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Objectius  
 

• Aprofundir en el concepte de Democràcia Participativa a través de la reflexió, 
l’anàlisi i la promoció de projectes coordinats d’investigació, co-publicacions i 
recolzament tècnic entre els membres col·laboradors. 

• Avançar en l’aplicació pràctica de les experiències de democràcia participativa, 
constatant que la participació és un instrument privilegiat per enfortir la 
democràcia i impulsar l’exercici de la ciutadania protagonista en el debat, 
disseny i implementació de les polítiques públiques. 

 
Activitats  
 

• Assistència a les reunions, jornades i formacions sobre aquesta matèria. 


