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INTRODUCCIÓ 
 
Vivim temps difícils, el context socioeconòmic no és gens favorable i cada cop més les 
administracions locals es veuen obligades a fer més amb menys recursos. Necessitem 
respostes encertades per a problemes cada cop més complexos. En aquest moment 
s’evidencia la necessitat de treballar cap a un sistema més obert, on la participació, la 
col·laboració i la transparència formin part de l’acció i de l’estratègia dels nostres 
governs. Incorporar la ciutadania en les decisions públiques ens aporta una visió més 
ajustada de la realitat, una nova mirada de l’entorn i ens facilita noves i millors 
respostes al món local.  
 
La participació ciutadana és un dret i una obligació dels governs, però, sobretot és una 
oportunitat per fomentar una societat més democràtica, més cohesionada i implicada 
en els afers públics.  
 
El Pla de Participació Ciutadana de Premià de Dalt és l’instrument de planificació amb 
el que es dota el govern per tal d’orientar les polítiques de participació ciutadana del 
municipi en els propers anys i reflexa la clara voluntat política d’implementar noves 
vies de participació i relació amb la ciutadania a la nostra vila.  
 
Aquest Pla marca els objectius en matèria de participació i el disseny i implementació 
de metodologies i estratègies per tal d’assolir-los. Aquest pla pretén, entre d’altres 
temes, gestionar els recursos existents i/o crear-ne de nous per assolir amb més 
agilitat i eficàcia els objectius de les nostres polítiques. 
 
Per tant, és el full de ruta de referència pel que fa a l’organització i sistematització de 
canals, espais, processos i projectes municipals que incorporen la participació 
ciutadana. Respon a les preguntes clau de “qui participa”, “sobre quines qüestions” i 
“com es participa” i pretén aprofundir en aquesta nova manera de governar, defugint 
de les actuacions puntuals i descoordinades.  
 
Val a dir que els antecedents en matèria de participació ciutadana han estat el 
principal referent a l’hora de redactar i dissenyar el pla. Ha estat aquest bagatge 
participatiu el que s’ha considerat com a punt de partida per iniciar tot el procés.  
 
En l’elaboració del Pla, s’ha comptat amb el suport tècnic de l’Oficina de Participació 
Ciutadana de la Diputació de Barcelona i amb tot l’equip de govern, l’equip tècnic de 
l’Ajuntament i el teixit associatiu de la vila de Premià de Dalt.  
 
El Pla es visualitza gràficament de manera senzilla amb el següent esquema.  
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PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA  
 
Per tal d’iniciar el treball de redactat de l’esborrany del pla es va dissenyar el procés 
d’elaboració del document. A continuació es presenta de manera esquemàtica el 
procés d’elaboració del Pla: 
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DIAGNÒSTIC DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A PREMIÀ DE DALT 

 
Una de les primeres actuacions a realitzar va consistir en la realització d’un senzill 
diagnòstic, que fou dut a terme conjuntament amb la Diputació de Barcelona. Es van 
realitzar tres entrevistes a tres regidories, aquelles que tradicionalment es relacionen 
més directament amb la ciutadania, especialment, a través del teixit associatiu:  
 

o Participació Ciutadana 
o Cultura, Museu, Arxiu Municipal, Festes i entitats 
o Ensenyament, Promoció Econòmica i Ocupació, Comerç i fires, i Pla de Barris 

 
La segona actuació relacionada amb el diagnòstic fou una sessió de reflexió conjunta 
de tot l’equip de govern, on, a través de la metodologia DAFO es va fer una revisió de 
la situació actual de la participació ciutadana a Premià de Dalt i els seus punts forts i 
febles.  
 
Amb el diagnòstic compartit elaborat com a punt de partida, s’inicia un procés de 
revisió d’altres plans de participació que es troben en funcionament amb èxit en 
d’altres municipis de característiques semblants, i es dóna inici a l’elaboració de 
l’esborrany de Pla, que més tard, passarà a mans de la ciutadania amb el procés de 
participació ciutadana.  
 
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
Durant el darrer quadrimestre de 2013 es va desenvolupar un procés participatiu per:  

 Obtenir un Pla de participació contrastat amb els principals agents que hauran 
d’intervenir en la seva execució (equip tècnic municipal i teixit social del 
municipi). 

 Augmentar la cohesió i coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament i 
amb les diverses entitats presents al municipi.  

 Difondre la política de participació ciutadana del municipi, tal i com 
s’expressen al document de competències de la regidoria de participació 
ciutadana.  

 
El procés de participació portava per nom “El pla de participació, a debat”, i va anar 
dirigit als següents destinataris:  
 

 Equip tècnic de l’Ajuntament: a través d’una sessió tècnica de treball.  

 Entitats del municipi: a través d’una sessió participativa.  

 Persones a títol individual: a través del web (fent comentaris al Pla de 

Participació) i mitjançant el qüestionari del procés.  

 

Els treballs es van estructurar en quatre blocs, que seguien una seqüència temporal al 
llarg del darrer quadrimestre de 2013, tal com mostra la figura següent.  
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El procés es va articular amb tres instruments de participació dissenyats per arribar a 
tots els destinataris del procés: una sessió amb l’equip tècnics de l’Ajuntament, una 
sessió amb les entitats del municipi, i una consulta ciutadana.  

Instrument Objectius Participants 

Sessió amb 
equip tècnic 

- Presentar el pla de participació als responsables tècnics de 
l’Ajuntament  
- Debatre les línies generals del pla de participació 
- Debatre les línies estratègiques del pla i les propostes 
d’actuació que en deriven, especialment les línies LE1 i LE2. 

17 

Sessió amb 
entitats 

- Presentar el pla de participació   
- Debatre les línies estratègiques del pla i les propostes 
d’actuació que en deriven, especialment les línies LE3, LE4 i 
LE5. 

15 

Consulta 
ciutadana 

- Conèixer la percepció del grau de participació ciutadana 
que hi ha a Premià de Dalt 
- Valorar els canals de participació existents 
- Valorar la prioritat de les 5 LE del Pla 
- Captar noves idees per millorar la participació al municipi 

80 

 Total participants 112 

 
Així mateix, es va fer difusió del procés a través del butlletí municipal (la Pinassa, núm. 
92), amb un monogràfic sobre el procés (incloent un “retallable” del qüestionari) el 
mes de novembre, el web de l’Ajuntament, cartells repartits per tot el municipi, xarxes 
socials, e-mailing (a partir de la base de dades de contactes existent) i ràdio (una 
entrevista a la regidora de participació). 
 
 

 



Pla de participació ciutadana de Premià de Dalt 

 

8 

 

 
Fotografia 1. Presentació de la sessió amb l’equio tècnic per part de Magda Julià 

 
Fotografia 2. Presentació de la sessió amb les entitats per part de Magda Julià 

 
Fotografia 3. Bústia per recollir els qüestionaris ciutadans sobre el Pla de participació. 

OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE PARTICIPACIÓ 
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Un cop fet aquest diagnòstic i una profunda reflexió conjunta sobre quines són les 
prioritats a seguir en el marc del pla s’estableix que l’objectiu principal del Pla es 
involucrar la ciutadania, ja sigui de manera individual o través de les entitats, en la 
governabilitat del municipi, marcant 5 línies estratègiques que es relacionen tot seguit 
i que responen a tres grans objectius estratègics.  
 
Objectiu estratègic 1. (OE1) 
 
 Dotar l’ajuntament d’una estructura i funcionament idoni per a la participació 

ciutadana.  
 
Aquest objectiu es treballarà a través de dues línies estratègiques (1 i 2): 
 

1. L’adequació de l’organització municipal per tal d’implementar polítiques de 
participació ciutadana. Aquesta línia pretén incorporar, en la mesura de les 
possibilitats aspectes de transversalitat en la gestió diària de les polítiques que 
incorporen la participació ciutadana.  

2. La millora de la comunicació interna (entre àrees de l’Ajuntament) i externa 
(cap a la ciutadania), com a primer punt de partida a l’hora de desenvolupar 
accions participatives al municipi.  

 
Objectiu estratègic 2. (OE2) 

 
 Enfortir i impulsar el teixit associatiu. 
 
Aquest objectiu es treballarà a través d’una línia estratègica (3): 
 

3. La millora de la comunicació i la coordinació de les associacions, enteses 
aquestes com el principal canal de participació de la ciutadania en la vida 
pública del municipi. 

 
Objectiu estratègic 3. (OE3) 
 
 Integrar la ciutadania en la presa de decisions.  
 
Aquest objectiu es treballarà a través de dues línies estratègiques (4 i 5): 
 

4. La millora i impuls de l’actual sistema d’òrgans i espais estables de participació 
ciutadana. 

5. La implementació de processos participatius en els temes de certa importància 
del municipi.  

 
Per tant, el Pla de participació marca tres objectius estratègics que es desenvolupen 
en cinc línies estratègiques, de les quals pengen les actuacions. 
 
Objectiu estratègic 1. Dotar l’ajuntament d’una estructura i funcionament idoni per a 
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(OE1) la participació ciutadana 

Línies estratègiques LE1. L’adequació de l’organització municipal per tal 
d’implementar polítiques de participació ciutadana. Aquesta línia 
pretén incorporar, en la mesura de les possibilitats aspectes de 
transversalitat en la gestió diària de les polítiques que incorporen 
la participació ciutadana.  
LE2. La millora de la comunicació interna (entre àrees de 
l’Ajuntament) i externa (cap a la ciutadania), com a primer punt 
de partida a l’hora de desenvolupar accions participatives al 
municipi.  

Objectiu estratègic 2. 
(OE2) 

Enfortir i impulsar el teixit associatiu 

Línia estratègica LE3. La millora de la comunicació i la coordinació de les 
associacions, enteses aquestes com el principal canal de 
participació de la ciutadania en la vida pública del municipi.  

Objectiu estratègic 3. 
(OE3) 

Integrar la ciutadania en la presa de decisions 

Línies estratègiques LE4. La millora i impuls de l’actual sistema d’òrgans i espais 
estables de participació ciutadana.  
LE5. La implementació de processos participatius en els temes de 
certa importància del municipi.  

 

 
Figura 1. Estructura del Pla de participació de Premià de Dalt (objectius i línies estratègiques). 

 
 
 
 
 
 
Línies estratègiques 
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OE 1. Línia 1. Adequació de l’organització municipal  
 
per tal d’implementar polítiques de participació ciutadana. Aquesta línia pretén 
incorporar, en la mesura de les possibilitats, aspectes de transversalitat en la gestió 
diària de les polítiques que incorporen la participació ciutadana. 
  
Dins aquesta línia les actuacions a dur a terme son les següents: 
 

Codi Títol Prioritat 

1.1. Definició i impuls de l’acció de la Regidoria de Participació 
ciutadana 

Alta 

Objectiu 
estratègic 

OE1 Dotar l’ajuntament d’una estructura i funcionament idoni per a la 
participació ciutadana.  

Línia 
estratègica 

LE1 Adequació de l’Organització Municipal 

Descripció L’existència de la regidoria de Participació Ciutadana és la garantia de la 
voluntat del govern municipal d’apostar per la implicació dels habitants en el 
funcionament de la vida pública de Premià de Dalt.  
 
La Regidoria de Participació Ciutadana ha d’exercir les seves competències en 
els següents àmbits: 

 La relació amb les entitats. 

 El suport i assessorament a altres regidories. 

 L’impuls de polítiques de participació a Premià de Dalt. 

 
Codi Títol Prioritat 

1.2. Formació de responsables tècnics i polítics en temes de 
participació ciutadana 

Mitjana 

Objectiu 
estratègic 

OE1 Dotar l’ajuntament d’una estructura i funcionament idoni per a la 
participació ciutadana.  

Línia 
estratègica 

LE1 Adequació de l’Organització Municipal 

Descripció Per garantir el desenvolupament d’unes polítiques de participació ciutadana 
de qualitat, convé que els responsables tècnics i polítics de l’Ajuntament 
estiguin familiaritzats amb el concepte de participació ciutadana i les eines i 
instruments vinculats. 
 
Es realitzarà un programa de formació en temes de participació ciutadana, en 
forma de càpsules formatives d’unes 3h de durada, i que continguin un elevat 
component aplicat i pràctic. Es proposen a títol orientatiu els següents 
continguts: 

 El marc teòric i jurídic de la participació ciutadana 

 Com impulsar un procés de participació ciutadana 

 Eines de participació ciutadana a la pràctica 

 
 
 
 

Codi Títol Prioritat 
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1.3. Creació d’una comissió de treball interna de caràcter tècnic per a 
les activitats que es realitzen en conjunt amb la ciutadania 

Mitjana 

Objectiu 
estratègic 

OE1 Dotar l’ajuntament d’una estructura i funcionament idoni per a la 
participació ciutadana.  

Línia 
estratègica 

LE1 Adequació de l’Organització Municipal 

Descripció L’impuls de la participació ciutadana és un dels mandats de la Regidoria de 
Participació Ciutadana (actuació 1.1), però la seva aplicació al dia a dia de 
l’Ajuntament pertoca a tota l’organització municipal.  
 
Es proposa crear una comissió tècnica que permeti garantir la transversalitat 
entre regidories i departaments en la implementació del Pla de participació 
ciutadana. Aquesta comissió s’hauria de reunir de forma puntual segons les 
necessitats de qualsevol regidoria o departament de l’Ajuntament que vulgui 
impulsar un procés de participació ciutadana.  

 

Codi Títol Prioritat 

1.4. Reduir i reorganitzar regidories i departaments per evitar 
duplicitats 

Mitjana 
(Llarg 

Termini) 

Objectiu 
estratègic 

OE1 Dotar l’ajuntament d’una estructura i funcionament idoni per a la 
participació ciutadana.  

Línia 
estratègica 

LE1 Adequació de l’Organització Municipal 

Descripció Per facilitar la transversalitat i coordinació entre les regidories i departaments 
de l’Ajuntament, convé disposar d’una organització municipal estructurada de 
forma coherent i que eviti duplicitats de competències entre àrees. 
 
Es proposa, per a la legislatura 2015-2019, una revisió profunda del cartipàs 
municipal per optimitzar el funcionament municipal. 

 

Codi Títol Prioritat 

1.5. Definir un Programa d’Actuació Municipal Mitjana 
(Llarg 

Termini) 

Objectiu 
estratègic 

OE1 Dotar l’ajuntament d’una estructura i funcionament idoni per a la 
participació ciutadana.  

Línia 
estratègica 

LE1 Adequació de l’Organització Municipal 

Descripció Més enllà del programa de legislatura, disposar d’un Programa d’Actuació 
Municipal anual facilita coordinació d’acció de cada departament i detallar-ne 
els pressupostos per programes, amb indicadors de compliment, a la vegada 
que reforça la transparència i rendició de comptes de l’Administració.  
 
Es proposa, per a la legislatura 2015-2019, l’adopció de la pràctica de realitzar 
un Programa d’Actuació Municipal, en la tramitació del qual es podrà obrir un 
procés de consulta amb la ciutadania, per tal que pugui fer aportacions i 
valoracions respecte els continguts del Programa d’Actuació Municipal. 

 
 
OE 1. Línia 2. Millora de la política de comunicació de l’Ajuntament.  
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Una bona política comunicativa (interna i externa) és l’element clau per arribar de 
manera clara i transparent a la ciutadania. El pla es proposa aconseguir un sistema de 
comunicació tant intern com extern fluid, clar i entenedor.  
 
Dins aquesta línia les actuacions previstes son les següents: 
 

Codi Títol Prioritat 

2.1. Elaboració d’un pla de comunicació per a l’Ajuntament Alta 

Objectiu 
estratègic 

OE1 Dotar l’ajuntament d’una estructura i funcionament idoni per a la 
participació ciutadana.  

Línia 
estratègica 

LE2 Comunicació interna i externa 

Descripció Una participació ciutadana adequada s’ha de fonamentar en una informació i 
comunicació adequada. 
 
Es proposa l’elaboració d’un pla de comunicació (interna i externa) a partir 
d’una diagnosi dels sistemes de comunicació interna i externa de l’Ajuntament 
i dels col·lectius diana de l’Ajuntament. Aquest pla de comunicació hauria 
d’abordar els següents àmbits:  

 La creació d’una imatge pròpia. 

 L’establiment d’eines per compartir informació dins de l’Ajuntament. 

 L’optimització dels esforços comunicatius en les eines TIC (web, xarxes 
socials, etc.).  

 La creació d’un manual d’estil de l’Ajuntament.  

 L’ampliació de la base de dades de contactes de l’Ajuntament, ben 
segmentada per temàtiques, per aconseguir nous contactes en 
esdeveniments públics, i d’acord amb la LOPD. 

 
Codi Títol Prioritat 

2.2. Formació de responsables tècnics i polítics de les diferents àrees 
en temes bàsics de comunicació 

Baixa 

Objectiu 
estratègic 

OE1 Dotar l’ajuntament d’una estructura i funcionament idoni per a la 
participació ciutadana.  

Línia 
estratègica 

LE2 Comunicació interna i externa 

Descripció Per garantir una comunicació de qualitat, convé que els responsables tècnics i 
polítics de l’Ajuntament estiguin familiaritzats amb les eines de comunicació 
disponibles. 
 
Es realitzarà un programa de formació en comunicació pública, en forma de 
càpsules formatives d’unes 3h de durada, i que continguin un elevat 
component aplicat i pràctic. Es proposen a títol orientatiu els següents 
continguts: 

 Les claus de la comunicació en l’àmbit de la gestió pública 

 Com fer una estratègia de comunicació  

 Comunicació 2.0: l’ús efectiu de les xarxes socials 

 Com formular missatges que arribin als públics diana desitjats 

 
Codi Títol Prioritat 
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2.3. Creació d’un espai comunicatiu únic per a totes les àrees Mitjana 

Objectiu 
estratègic 

OE1 Dotar l’ajuntament d’una estructura i funcionament idoni per a la 
participació ciutadana.  

Línia 
estratègica 

LE2 Comunicació interna i externa 

Descripció La transversalitat i coordinació entre les regidories i departaments de 
l’Ajuntament és clau per garantir una comunicació coherent i efectiva. 
 
Es proposa la creació d’una eina virtual (plataforma o suro virtual) on es 
visualitzin els grans projectes que s’impulsen des de cada àrea, i generar més 
coneixement i coordinació entre l’equip tècnic. El sistema podria avisar als 
seus usuaris per correu electrònic cada vegada que s’actualitzés el suro. 
Aquesta acció es complementa amb l’actuació 2.4. 

 

Codi Títol Prioritat 

2.4. Publicació en els mitjans oportuns de les informacions derivades 
dels espais i processos de participació. 

Alta 

Objectiu 
estratègic 

OE1 Dotar l’ajuntament d’una estructura i funcionament idoni per a la 
participació ciutadana.  

Línia 
estratègica 

LE2 Comunicació interna i externa 

Descripció La comunicació al llarg d’un procés participatiu és important per tal de garantir 
una participació de qualitat.  
 
Es faran servir els canals d’informació que disposi l’Ajuntament (actuació 2.1) 
per donar a conèixer els processos participatius, al principi del procés (per 
mobilitzar la ciutadania), durant el mateix (per oferir informació de qualitat) i a 
la seva finalització (retorn del procés).  

 

Codi Títol Prioritat 

2.5. Reunió interdepartamental entre l’equip tècnic Mitjana 

Objectiu 
estratègic 

OE1 Dotar l’ajuntament d’una estructura i funcionament idoni per a la 
participació ciutadana.  

Línia 
estratègica 

LE2 Comunicació interna i externa 

Descripció La transversalitat i coordinació entre les regidories i departaments de 
l’Ajuntament és clau per garantir una comunicació coherent i efectiva. 
 
Es realitzarà una reunió periòdica entre l’equip tècnic de diversos 
departaments de l’Ajuntament per compartir informació sobre els grans 
projectes que s’impulsen des de cada àrea, i generar més coneixement i 
coordinació entre l’equip tècnic. Aquesta acció es complementa amb l’actuació 
2.3. 

 
 
 
 
 
 
 

Codi Títol Prioritat 
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2.6. Potenciar l’ús d’OAC descentralitzades Baixa 

Objectiu 
estratègic 

OE1 Dotar l’ajuntament d’una estructura i funcionament idoni per a la 
participació ciutadana.  

Línia 
estratègica 

LE2 Comunicació interna i externa 

Descripció Premià de Dalt presenta diversos nuclis de població dins el seu terme 
municipal, i la participació ciutadana requereix proximitat amb la ciutadania, 
és per això que es considera important descentralitzar les polítiques de 
participació ciutadana al municipi.  
 
Es potenciarà l’ús d’Oficines d’Atenció al Ciutadà en els diversos nuclis del 
municipi per donar a conèixer les polítiques de participació ciutadana, i 
canalitzar totes les iniciatives i processos que impulsi l’Ajuntament (Actuació 
5.2).  
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OE 2. Línia 3. Millora de la comunicació i la coordinació entre les associacions i entitats 
del municipi.  
 
A Premià de Dalt, la principal forma de participació ciutadana és l’associada. El teixit 
associatiu ric i participatiu requereix d’un suport clar i continuat per seguir essent el 
motor de la vida cultural, esportiva, veïnal, etc. del nostre municipi, ja que la 
participació de veïns i veïnes es canalitza de forma important i constant a través 
d’aquesta via. En aquest sentit, s’ha constatat la necessitat d’una comunicació més 
fluida entre entitats, i entre entitats i Ajuntament, per millorar la coordinació 
d’activitats i iniciatives.  
 
Dins aquesta línia es preveu realitzar les següents actuacions: 
 

Codi Títol Prioritat 

3.1 Reforç del Portal d’entitats de Premià de Dalt Alta 

Objectiu 
estratègic 

OE2 Enfortir i impulsar el teixit associatiu 

Línia 
estratègica 

LE3 Suport al teixit associatiu del municipi 

Descripció La coordinació i comunicació entre les entitats del municipi és una de les 
prioritats d’aquest pla de participació ciutadana, així com donar a conèixer les 
entitats al conjunt de la ciutadania i contribuir així a la dinamització de la vida 
ciutadana del municipi. 
Es proposa revisar els continguts per reforçar el potencial del Portal d’entitats 
(http://entitats.premiadedalt.cat/) com un punt informatiu i de trobada de 
referència del món associatiu municipal. 

Una de les funcions que tindria seria la d’unificar agendes entre les diverses 
entitats, per tal d’evitar solapaments d’activitats, i promoure activitats 
conjuntes, com la mostra anual d’entitats (proposta 3.3). Les entitats haurien 
de programar les activitats de manera col·laborativa entre totes les entitats a 
principi d’any o de cada trimestre per tal d’evitar solapaments.  

Per al bon funcionament d’aquest espai, cal que estigui actualitzat amb les 
dades i activitats de les entitats, i per tant se n’ha de fer una gestió continuada. 
Les entitats haurien de fer un esforç per mantenir actualitzades les seves dades. 
En aquest sentit, els tràmits d’accés i treball amb el portal haurien de ser el 
més senzills possible, i si convé, oferir formació a les entitats per a que 
aprenguin a fer servir l’eina.   

Finalment, a través del Portal d’entitats es podrien crear grups de treball 
temàtics o sectorials per a temes concrets, responent a les necessitats de cada 
moment (proposta 4.2). 

La informació continguda en el Portal informatiu hauria de ser coherent amb la 
informació que es publica periòdicament a “la Pinassa”, especialment pel que 
fa a l’agenda d’activitats. 

 
 
 
 
 

http://entitats.premiadedalt.cat/
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Codi Títol Prioritat 

3.2 Difusió de la guia de tràmits per a les associacions Mitjana 

Objectiu 
estratègic 

OE2 Enfortir i impulsar el teixit associatiu 

Línia 
estratègica 

LE3 Suport al teixit associatiu del municipi 

Descripció Bona part de les entitats del municipi disposen de pocs recursos i poca 
disponibilitat de persones per endegar les seves iniciatives, i que per tant són 
necessàries fórmules eficients i que no carreguin de més feina a les entitats 
quan es tractar de fer tràmits i gestions amb l’Ajuntament.  

Es proposa la difusió de la guia de tràmits entre totes les entitats del municipis, 
que conté informació útil per a les entitats com per exemple tots aquells 
recursos disponibles o els tràmits a realitzar segons cada cas.  

En paral·lel, caldria anar avançant el la línia de la finestreta virtual, de manera 
que els tràmits i gestions es puguin fer cada vegada més en línia.  

 

Codi Títol Prioritat 

3.3 Mostra anual d’entitats com a espai d’aparador i intercanvi Alta 

Objectiu 
estratègic 

OE2 Enfortir i impulsar el teixit associatiu 

Línia 
estratègica 

LE3 Suport al teixit associatiu del municipi 

Descripció Les relacions interpersonals i els espais de trobada física són uns elements que 
reforcen la interacció entre les associacions, i també són oportunitats per 
donar a conèixer aquestes entitats a la ciutadania, i per tant són una iniciativa 
necessària per reforçar el teixit associatiu del municipi.  

Es proposa impulsar un acte anual en el qual es donin a conèixer les entitats 
del municipi, i que sigui també un espai per a la interacció entre entitats. La 
mostra hauria de ser liderada per l’Ajuntament i en col·laboració amb una 
comissió d’entitats creada per a tal efecte. 

Es proposa que la mostra anual tingui lloc a la Plaça de l’Ajuntament o a la 
Plaça de l’Espolsada (en un terreny més neutral, entre barris) i aprofitar la Festa 
Major del municipi, amb una activitat de tarda, per maximitzar l’afluència 
d’entitats i ciutadania.  

 

Codi Títol Prioritat 

3.4 Fomentar un bon ús dels espais per a les entitats Baixa 

Objectiu 
estratègic 

OE2 Enfortir i impulsar el teixit associatiu 

Línia 
estratègica 

LE3 Suport al teixit associatiu del municipi 

Descripció L’Ajuntament ha posat a disposició de les entitats una sèrie d’espais públics per 
tal que puguin desenvolupar les seves activitats. Per exemple,  la Casa de 
Cultura (Can Figueres) i un espai al barri de Santa Anna fan aquesta funció. 
Convé optimitzar l’ús d’aquests espais en benefici del màxim d’usuaris.  

Aquest espai podria tenir una versió virtual, vinculat al Portal d’entitats de 
Premià de Dalt (proposta 3.1).  
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Codi Títol Prioritat 

3.5 Mantenir les línies de suport a les entitats Baixa 

Objectiu 
estratègic 

OE2 Enfortir i impulsar el teixit associatiu 

Línia 
estratègica 

LE3 Suport al teixit associatiu del municipi 

Descripció Atès l’interès públic del moviment associatiu, és convenient que l’Administració 
doni suport al seu desenvolupament, per reforçar-les i capacitar-les.  
 
Aquest pla de participació proposa el manteniment de les línies existents de 
suport a les entitats. Aquest suport podria ser de caire econòmic (segons la 
seva base social, o les activitats d’interès públic que duguin a terme), o a través 
d’activitats de formació, per exemple, per tal de fomentar l’autofinançament de 
les mateixes 

 



Pla de participació ciutadana de Premià de Dalt 

 

19 

 

OE 3. Línia 4. Millora i impuls de l’actual sistema d’òrgans i espais estables de 
participació ciutadana.  
 
La revisió de les estructura, funcionament i la pertinença dels diferents espais de 
participació existents a la nostra vila es fa necessària cada cert temps, per tal 
d’adaptar-los, si s’escau, a les circumstàncies del moment actual. Els òrgans i espais 
estables de participació han de funcionar de manera eficaç i eficient per tal que la seva 
tasca sigui de profit per al municipi. 
 

Codi Títol Prioritat 

4.1 Potenciar els òrgans de participació existents  Mitjana 

Objectiu 
estratègic 

OE3 Integrar la ciutadania en la presa de decisions 

Línia 
estratègica 

LE4 Òrgans i espais de participació ciutadana 

Descripció 
L’Ajuntament disposa de dos òrgans col·legiats de participació estable, el 
Consell de Cultura i el Consell Escolar Municipal. Aquests òrgans són oberts a 
persones i entitats del municipi amb interès en aquests àmbits.  

Es proposa potenciar aquests òrgans per tal que siguin més oberts, més 
transparents i més eficients. 

 
Respecte el Consell de Cultura, es proposa: 
• Clarificar-ne els objectius i fent que siguin atractius per a entitats i 

ciutadania. 
• Simplificar l’entrada de nous membres. 
• Augmentar el número de reunions. 
• Fer que l’òrgan sigui més representatiu i fomentar la renovació dels 

càrrecs. 
• Fer-lo més transparent, publicant a Internet els seus membres, les actes de 

totes les reunions, etc. 
 
Respecte el Consell Escolar Municipal es proposa: 
• Dinamitzar-lo sota el lideratge de la Regidoria d’Educació 
• Facilitar-ne l’assistència, amb millors horaris, per exemple. 
• Fomentar la participació de tots els centres escolars de Premià per així 

millorar les connexions i la coordinació entre les escoles. 
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Codi Títol Prioritat 

4.2 Creació d’espais ad hoc de treball participat quan s’escaigui Alta 

Objectiu 
estratègic 

OE3 Integrar la ciutadania en la presa de decisions 

Línia 
estratègica 

LE4 Òrgans i espais de participació ciutadana 

Descripció Com a complement a l’existència dels espais estables de participació, convé la 
creació d’espais puntuals per tractar qüestions específiques vinculades a 
iniciatives temporals, per tal de vehicular la participació de persones i entitats 
en temes que es considerin rellevants.   
 
Aquests espais/grups de treball específics es crearien quan sorgís una 
necessitat, i s’eliminarien quan s’acabés. Pel que fa al seu funcionament, 
haurien de ser el màxim d’eficients possible, haurien de ser consultius i que es 
poguessin crear a proposta de les entitats, no només de l’Ajuntament.  
 
En aquest sentit, al Portal d’entitats (acció 3.1) es podria crear un espai on qui 
ho volgués pogués proposar la creació d’un grup de treball per debatre algun 
tema específic. Cada vegada que es creï un nou grup de treball temàtic se’n 
farà difusió a través dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament, per tal de 
convidar a les entitats i la ciutadania a participar-hi. 

 

Codi Títol Prioritat 

4.3 Creació d’un espai d’audiència pública als plens municipals Baixa 
(Llarg 

termini) 

Objectiu 
estratègic 

OE3 Integrar la ciutadania en la presa de decisions 

Línia 
estratègica 

LE4 Òrgans i espais de participació ciutadana 

Descripció Si bé els plens municipals ja són oberts a qualsevol ciutadà interessat, es 
considera convenient fer-los més participatius per tal de generar més interès i 
assistència per part de la ciutadania i entitats. 
 
En aquest sentit, es proposa, per a la legislatura 2015-2019,  que de forma 
periòdica (cada tres mesos) es pugui celebrar una audiència pública per la 
ciutadania i entitats, en la qual aquestes puguin traslladar al ple les seves 
propostes i iniciatives, i es generi la deliberació corresponent. 

 

Codi Títol Prioritat 

4.4 Protocol per garantir les respostes en els canals de participació Baixa 

Objectiu 
estratègic 

OE3 Integrar la ciutadania en la presa de decisions 

Línia 
estratègica 

LE4 Òrgans i espais de participació ciutadana 

Descripció Malgrat que existeix una valoració positiva dels canals de participació 
disponibles per a la ciutadania (instàncies, bústia web, correus a regidors, etc.), 
es constata que no sempre es dóna resposta a totes les sol·licituds. 
 
Es proposa establir un senzill protocol intern per garantir que totes les 
sol·licituds siguin respostes en un màxim de 30 dies des de la seva formulació.  
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OE 3. Línia 5. Implementació de processos de participació en els temes de certa 
importància pel municipi.  
 
És voluntat de l’Ajuntament incorporar la perspectiva participativa en els diferents 
àmbits de gestió municipal i, de manera particular, en aquells projectes d’especial 
importància per al futur de Premià de Dalt. A més, convé fer un esforç afegit per 
implicar la gent jove, d’una banda, i els nous habitants de Premià que viuen al marge 
de la vida social del municipi, de l’altra.  
 
Les actuacions que s’han de dur a terme en el marc d’aquesta línia son les següents: 
 

Codi Títol Prioritat 

5.1 Elaboració d’una agenda participativa referent als processos de 
participació 

Mitjana 

Objectiu 
estratègic 

OE3 Integrar la ciutadania en la presa de decisions 

Línia 
estratègica 

LE5 Processos participatius 

Descripció La planificació i coordinació dels processos participatius és important per 
evitar solapaments i duplicitats en l’execució dels processos participatius, i així 
maximitzar les possibilitats de participar per part de la ciutadania i entitats. 
 
Es proposa l’elaboració i publicació al web de l’Ajuntament i al Portal d’entitats 
de Premià de Dalt (actuació 3.1) d’una agenda participativa anual de processos 
de participació. Aquesta agenda s’establiria a partir de la coordinació entre les 
diverses àrees de l’Ajuntament que desitgessin endegar un procés participatiu, 
a través de la  comissió de treball per a les activitats que es realitzen amb la 
ciutadania (actuació 1.3). 

 
 

Codi Títol Prioritat 

5.2 Realització d’un procés de participació sobre el model de 
municipi que es vol potenciar 

Alta 

Objectiu 
estratègic 

OE3 Integrar la ciutadania en la presa de decisions 

Línia 
estratègica 

LE5 Processos participatius 

Descripció La visió de futur del municipi, és a dir quin Premià de Dalt desitja la ciutadania 
és un tema que pot generar un ric debat ciutadà i que estableix un bon punt 
d’inici de les polítiques de participació ciutadana al municipi. 
 
Es proposa l’elaboració d’un quadern de debat familiar com a instrument de 
participació sobre el model de municipi que es vol potenciar. Aquest quadern 
de debat familiar es repartirà en escoles i bústies per tal de maximitzar la seva 
resposta per part de la ciutadania.  
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Codi Títol Prioritat 

5.3 Procés de dinamització territorial dels barris de Premià de Dalt Baixa 

Objectiu 
estratègic 

OE3 Integrar la ciutadania en la presa de decisions 

Línia 
estratègica 

LE5 Processos participatius 

Descripció Premià de Dalt presenta diversos nuclis de població dins el seu terme 
municipal, i la participació ciutadana requereix proximitat amb la ciutadania, 
és per això que es considera important descentralitzar les polítiques de 
participació ciutadana al municipi.  
 
Per això, es proposa organitzar i dinamitzar activitats conjuntes entre barris 
(Santa Anna, Barri del Remei i Can Figueres) que permetin la dinamització dels 
barris i la interacció entre els veïns, amb una atenció particular en el segment 
més jove de la població. 

 

 
 
 



Pla de participació ciutadana de Premià de Dalt 

 

23 

 

QUADRE RESUM DE LA PRIORITAT DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES I ACTUACIONS 

 

Línia estratègica/actuació Prioritat 

1. Adequació de l’organització municipal a la participació ciutadana  

1.1. Definició i impuls de l’acció de la Regidoria de Participació ciutadana Alta 

1.2. Formació de responsables tècnics i polítics en temes de participació ciutadana Mitjana 

1.3. Creació d’una comissió de treball per a les activitats que es realitzen amb la ciutadania Mitjana 

1.4. Reduir i reorganitzar regidories i departaments, evitar duplicitats Mitjana* 

1.5. Definir un Programa d’Actuació Municipal, i plans d’acció de cada departament Mitjana* 

2. Millora de la comunicació interna i externa  

2.1. Elaboració d’un pla de comunicació per a l’Ajuntament Alta 

2.2. Formació de tècnics i polítics de les diferents àrees en temes bàsics de comunicació Baixa 

2.3. Creació d’un espai comunicatiu únic per a totes les àrees Mitjana 

2.4. Publicació en els mitjans de les informacions dels espais i processos de participació Alta 

2.5. Reunió interdepartamental entre l’equip tècnic Mitjana 

2.6. Potenciar l’ús d’OAC descentralitzades Baixa 

3. Millora de la coordinació entre les associacions i entitats del municipi  

3.1 Reforç  del Portal d’entitats de Premià de Dalt Alta 

3.2 Difusió de la guia de tràmits per a les associacions Mitjana 

3.3 Mostra anual d’entitats com a espai d’aparador i intercanvi Alta 

3.4 Fomentar un bon ús dels espais per a les entitats Baixa 

3.5 Mantenir les línies de suport a les entitats Baixa 

4. Millora i impuls de l’actual sistema d’òrgans i espais estables de participació  

4.2 Potenciar els òrgans de participació existents  Mitjana 

4.3 Creació d’espais ad hoc de treball participat quan s’escaigui (grups de treball temàtic) Alta 

4.4 Creació d’un espai d’audiència pública als plens municipals Baixa* 

4.5 Protocol per garantir les respostes en els espais de participació Baixa 

5. Implementació de processos de participació  

5.1 Elaboració d’una agenda participativa referent als processos de participació Mitjana 

5.2 Realització d’un procés de participació sobre el model de municipi que es vol potenciar Alta 

5.3 Procés de dinamització territorial dels barris de Premià de Dalt Baixa 

* Proposta per a la legislatura 2015-2019. 
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Per tal d’impulsar el Pla i vetllar pel seu acompliment i bon funcionament, el mateix Pla 
contempla la creació d’una comissió de seguiment, que tindrà les següents funcions: 
 
- Acompanyar l’acompliment de totes i cadascuna de les accions que es relacionen 

en el Pla.  
- Assegurar la implicació de tots els agents involucrats en cada actuació: polítics, 

tècnics i ciutadans. 
- Fer front als esculls que puguin sorgir durant la implementació del Pla i reorientar 

el mateix, si s’escau. 
- Transmetre i informar a l’Ajuntament i la ciutadania dels avenços del Pla. 
 
La Comissió de seguiment estarà conformada per: 
 
- Regidora de Participació Ciutadana. 
- Regidor de Cultura. 
- Regidora de Joventut. 
- Regidora d’Educació i Pla de Barris. 
- Un representant dels grups municipals a l’oposició. 
- Un tècnic/a de la Regidoria de Participació Ciutadana. 
- Un tècnic/a de la Regidoria de Cultura. 
- Un tècnic/a de la Regidoria de Joventut. 
- Un tècnic/a de la Regidoria d’Educació i Pla de Barris. 
- 4 representants del teixit associatiu del municipi, escollits a partir d’una 

convocatòria oberta a totes les entitats del municipi. 
 

La Comissió de seguiment es reunirà un cop cada 2 mesos. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


