Enquesta a la ciutadania sobre el Reglament de Participació Ciutadana

El dret de la ciutadania a la participació és el dret d’intervenir, de forma individual o
col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Ajuntament a través
de processos de consulta, deliberació, decisió, col·laboració i avaluació sobre qualsevol
assumpte de la seva competència, a través dels òrgans i mitjans de participació establerts
en el Reglament de Participació Ciutadana.

Ara, estem davant d’un canvi d’època que ens situa davant de la necessitat manifesta
d’adequar els instruments participatius per tal d’adaptar-los a la nova realitat. Aquesta
adequació passa per simplificar i fer més operatives les estructures formals de participació
i impulsar processos participatius que donin cabuda a les noves dinàmiques emergents
d'interacció social basades en la lògica del govern obert.

Podem identificar cinc grans reptes i necessitats que podrien contribuir significativament a
fer de la participació ciutadana un element central en la cerca de noves respostes per als
nous problemes de la societat actual. Aquests cinc reptes son:
1.
2.
3.
4.
5.

La necessitat de redefinir el concepte de participació ciutadana.
La necessitat d’orientar l’administració local a la ciutadania i a la qualitat.
El repte d'adoptar noves practiques de coproducció de politiques publiques.
El repte d'incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació.
La necessitat de reformular les actuals arquitectures institucionals de
participació.

Arribats a aquest punt cal revisar, actualitzar i elaborar el Reglament de Participació
Ciutadana, per tal de recollir els mecanismes i els sistemes que han de fer efectius els
drets de la ciutadania de Palafrugell a l’accés a la participació pública. És per això que us
demanem que ens dediqueu uns minuts a respondre aquesta enquesta que té com a
objectiu copsar les vostres opinions.

El reglament pretén recollir els següents instruments de participació:
Consultes populars per via referendària
Consultes regulades atenent a la normativa vigent de referència.
Consultes populars per via no referendària
Convocatòria realitzada per l’Ajuntament i que mitjançant votació de
residents majors de 16 anys manifesten la seva opinió sobre un determinat
tema d’àmbit municipal.
Dret de petició
La ciutadania té dret a realitzar peticions o sol·licituds al govern municipal
en matèries de la seva competència sense més limitacions que les
establertes a les lleis.
Iniciativa popular
És la presentació de propostes d’acords, d’actuacions, de projectes de
reglament o disposicions de caràcter general en matèries de competències
municipals. Han d’estar recolzades per un mínim del 10% dels veïns i
veïnes.
Fòrum ciutadà
Són trobades i/o compareixences dels representants municipals amb la
ciutadania per tal que aquesta pugui rebre informació i debatre propostes
en relació amb una determinada actuació.
Sessions públiques del Ple Municipal
La ciutadania pot intervenir en un punt de l’ordre del dia del Ple, presentar
una moció o proposta i formular preguntes al Govern una vegada finalitzat
el Ple municipal.
Consells de participació
Els consells de participació són òrgans sectorials de participació,
deliberació i debat de les entitats i la ciutadania per portar a terme el
seguiment, la consulta i la formulació de propostes en relació a l’acció de
govern en matèries concretes d’abast municipal, amb l’objectiu de recollir
aportacions que puguin millorar les actuacions municipals d’interès general.

Processos participatius
Són actuacions destinades a facilitar i promoure la intervenció de la
ciutadania en la definició i planificació de les polítiques públiques locals o
d’actuacions concretes.

Consideres que faltaria algun mecanisme de participació?

Quin instrument creus que faltaria?
- Fer preguntes al Ple no relacionades amb l’ordre del dia del Ple
- La paraula queixa no està enlloc, es podria afegir a l’instrument de les
propostes per exemple.
- Respostes als mails, o mitjans digitals
En trauries algun?

(Sense comentaris)

Estàs d’acord que el Reglament reguli els consells de participació: la seva creació, la
normativa a aplicar, la composició i el funcionament?

(Sense comentaris en relació als Consells de participació)

El reglament pretén recollir la figura del Registre Municipal de Participació amb l'objectiu
de recollir totes les persones o col·lectius no constituïts en entitat o associació que,
voluntàriament, manifestin el seu interès per participar o col·laborar en la definició i
execució de les polítiques públiques.
Creus necessari aquest registre?

Comentaris en relació al Registre Municipal de Participació:
- Bona idea perquè a l’hora de fer la difusió d’un procés arribi segur a aquests
ciutadans que estan interessats en participar.

-

El registre pot ser una bona eina per millorar la comunicació entre l’Ajuntament
i les persones interessades en participar en diferents processos.

S’entén per coproducció de serveis públics el treball col·laboratiu i compartit entre
l’Ajuntament i la ciutadania en relació a l’impuls i desplegament d’una determinada
actuació en matèria referent a un àmbit de competència municipal.
Creus que la coproducció de serveis públics seria una bona eina de gestió a implantar en
l’Ajuntament?

Comentaris en relació a la coproducció de serveis públics:
- La ciutadania pot aportar moltes idees a nivell pràctic i en global que potser a
nivell tècnic no es tindrien en compte.
- Caldrà explicar molt bé què significa i què representa tant per l’associació com
per l’Ajuntament.
Abans de finalitzar l’enquesta, vols fer alguna altra aportació a nivell general?
- No és fàcil implicar la ciutadania en processos participatius. A banda de la
redacció del reglament, caldria fer pedagogia entre la ciutadania per tal que
prengui consciència de la importància de dir-hi la seva en els diferents
processos que vagin sorgint.

Número de persones participants: 25
Dades sociodemogràfiques de les persones participants:

Franges d’edat
Entre 18 i 30 anys
Entre 31 i 45 anys
Entre 46 i 65 anys
Més de 65 anys

Núm. de
persones
4
11
9
1

