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Relació dels fets
D'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, s’ha de duu a terme una consulta pública, amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, per recollir l'opinió de la ciutadania i
organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:
Antecedents i problemes que es pretenen solucionar amb el Reglament de Participació Ciutadana
El reglament pretén millorar la qualitat democràtica en la presa de decisions establint mecanismes de
participació que impliquin la ciutadania en la vida col·lectiva i en els assumptes públics.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
El Reglament de Participació Ciutadana és necessari perquè és una eina essencial destinada a
fomentar, ordenar i millorar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions de
l’Ajuntament de Palafrugell.

Els mecanismes generals de participació (consultes populars referendàries, consultes populars
no referendàries de caràcter sectorial, dret de petició, iniciativa popular, audiències públiques
ciutadanes, sessions públiques del Ple municipal).



Els òrgans formals de participació (consells municipals generals, sectorials o territorials).



Els processos participatius (per iniciativa institucional o per iniciativa ciutadana).



El foment de la cultura participativa en la societat i en l’organització municipal (teixit associatiu i
altres formes d’acció col·lectiva; impuls intern i transversalitat de l’acció municipal en matèria
de participació ciutadana.
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Les possibles solucions alternatives
S’estima que l’aprovació i posta en marxa del Reglament de Participació Ciutadana és la única via per
assolir l’objectiu de regular eines que permetin a la ciutadania exercir el seu dret a participar en els
processos de presa de decisions.
Fonaments
Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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Els objectius de la norma
La norma vol regular, dins del marc legal vigent, el següent:

Conclusions
Primera. Ha estat habilitada, en el portal de Participació de l’Ajuntament (palafrugell-decidim.cat), una
consulta pública sobre el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palafrugell en el
període comprés entre el 5 i 19 de novembre de 2021, i transcorregut el termini, s’ha tancat el procés
amb quatre aportacions d’associacions i quatre aportacions de ciutadania que consten a l’annex 1.
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Palafrugell, 22/11/2021
La Cap de Govern Obert
Lídia González Ramos

ANNEX 1. Resultats enquesta sobre el reglament de Participació Ciutadana
Dades generals
Enquesta Associacions
Total enquestes rebudes: 4
Dates de publicació: del 5 al 19 de novembre de 2021
Lloc de publicació: Plataforma de Participació Ciutadana de l’Ajuntament (palafrugell-decidim.cat)
Àrea responsable de l’ordenança: Àrea de Govern Obert
Preguntes
1. Els mecanismes generals de participació contemplats en la proposta del nou Reglament de
Participació Ciutadana són: consultes populars referendàries, consultes populars no
referendàries, iniciativa popular, dret de petició, audiències públiques ciutadanes i sessions
públiques del Ple municipal. Considereu que faltaria algun mecanisme més de participació?
SI
NO

2
2

2. Si heu respost no a la pregunta anterior, quin mecanisme de participació hi afegiríeu?
 Millora en els enllaços2 Associació-Ajuntament
 Crec que la pregunta està mal plantejada. Caldria afegir un mecanisme en cas de
respondre "sí". Tot i així, crec que anotar els noms dels diferents mecanismes sense
una descripció amb un llenguatge més popular fa que sigui difícil identificar si estan
contemplats tots els mecanismes.

4
0

4. Els processos participatius han de tenir, com a mínim, les fases següents: informació, aportació
de les propostes, valoració de les propostes i avaluació i retiment de comptes. Consideres
aquestes fases suficients per tal de garantir un procés de participació?
SI
NO

3
1

5. Si heu respost no a la pregunta anterior, quines fases hi afegiríeu?
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Si informació significa informar a les persones participants sobre el procés, cal una fase
de publicitat dirigida a la població diana. Si informació ja té en compte aquesta
publicitat, crec que és important distingir les dues fases: publicitat i contextualització (els
i les participants haurien de tenir informació per poder participar de la millor manera
possible).
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NO
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3. Esteu d'acord que el Reglament reguli, en el cas dels consells de participació, la seva creació,
la normativa a aplicar, la seva composició i el seu funcionament?

6. L'Ajuntament donarà de baixa d’ofici aquelles entitats inscrites al Registre que durant el període
de 3 anys hagin estat inactives. Esteu d'acord amb aquesta afirmació?
SI
NO

2
2

7. Si heu respost no a la pregunta anterior, per què?


Crec q s'hauria d'avisar perquè en el cas de les associacions que les juntes canvien
cada quatre anys podríem no saber que toca renovar cada tres i se'ns hauria d'avisar
per evitar futurs problemes

8. 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. Creieu necessari aquest registre?
SI
NO

4
0

9. Quines accions creieu que ha de dur a terme l'Ajuntament per fomentar la cultura participativa?
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10. Quins serveis creieu que hauria d'oferir una Oficina de Suport a les Associacions?
 Totals. Màxima connexió i oferiment a tractar i solucionar temes.
 Assessorament de subvencions, assessorament en temes legals i d'obligacions
 Facilitar els tràmits administratius i burocràtics, tant en complexitat com en temporalitat.
 Facilitar la relació amb l'administració i amb les altres associacions, facilitar la xarxa
d'associacions.
11. Voleu afegir algun altre comentari?
 Per a que la ciutadania participi, aquesta ha de creure que les seves consignes es
tinguin en compte en la mesura ponderació. En cas contrari, la gent se'n cansa i es
queda al sofà de casa amb el seu menfotisme A la nostra Associació sort n'hem tingut
de la Úrsula que sempre batalla, però no n'hi ha prou, l'Ajuntament ha de tenir presents
els barris sempre.
 Res més, gràcies.
 Que la relació amb l'Oficina de Suport a les Associacions pugui ser via telemàtica i fora
d'hores d'oficina per facilitar la relació amb les associacions que majoritariament tenim
persones voluntàries que tenen un altre treball i en horari laboral no poden fer aquestes
gestions. Gràcies. bona feina.
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Que els polítics i tècnics trepitgin més els barris i estiguin més en contacte amb la
realitat social
La comunicació de les accions via correu és una forma de conèixer totes les activitats
Aproximar-se més al ciutadà. L'Administració pública s'ha convertit en una institució
complexa plena de processos que dificulten la interacció amb les persones a l'hora de
donar resposta a les necessitats, tant individuals com col·lectives.
Fer més fàcil la relació administrativa
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Dades generals
Enquesta Ciutadania
Total enquestes rebudes: 4
Dates de publicació: del 5 al 19 de novembre de 2021
Lloc de publicació: Plataforma de Participació Ciutadana de l’Ajuntament (palafrugell-decidim.cat)
Àrea responsable de l’ordenança: Àrea de Govern Obert
Preguntes
1. Formes part d’alguna associació?
SI
NO

1
3

2. Has participat alguna vegada en processos participatius?
SI
NO

3
1

3. Si has respost sí a la pregunta anterior, en quins processos has participat? I quina valoració
global en fas?



En aparcaments i mobilitat.
Referèndum independència No tindrien que ser nomes de consulta de opinió

Fer un poble millor o que vagi en el sentit que crec ha d’anar
Millorar en tots els àmbits de la gestió de les administracions
Que el resultat sigui portat a terme
La necessitat de millorar el nostre municipi sense la opció de participar de cap altra
manera

5. Què et dificulta a participar?





A mi cap però molta gent no sap que hi han aquests processos, sobretot gent gran.
La poca informació
Que es ignori el resultat
L'èxit i compromís de les institucions en aquest tipus de campanyes
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6. Quins aspectes hauria de regular el nou Reglament de Participació Ciutadana?





La publicitat dels resultats.
- mobilitat - gestió dels recursos
Que no sigui nomes una recollida de opinió dels participants Que sigui un reglament
que animi a participar
Mobilitat, obra pública, accions molt locals
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4. Què t'ajuda a participar?

7. Quines accions creus que ha de dur a terme l'Ajuntament per fomentar la cultura participativa?





Anunciar-ho a l’entrada del poble o en espais públics perquè participi quanta més
gent millor
- INFORMACIÓ
Abans de arribar a la consulta, cal una voluntat ferma i continuada de informació i
transparència per part del ajuntament, dels partits. Seria desitjable que aquest
representants poguessin oblidar els interessos dels partits.
Complir de forma visible amb els resultats

8. Vols afegir algun altre comentari?
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També els resultats de la participació, fer-ne més difusió
Una consulta te que servir per algú en Concret. Si no disposes de tota la informació
o aquesta es manipulada, nomes serveix per culpar al poble del propi fracàs com a
gestor.
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