Valoració del procés de participació ciutadana
“TRANSFORMEM LA CARRETERA”
Objectius cívics
 El compliment del Pla d’Actuació Municipal (PAM-2015/2019), que preveu la
reforma de la Carretera i el foment de la participació de la ciutadania en la presa de
decisions.
 La resposta de les persones de la Vila, tant en la fase de Consulta prèvia a l’elaboració
de les propostes, com en la de la decisió.
 La cooperació institucional, s’ha pogut comptar amb els recursos de l’AMB per
confeccionar les propostes tècniques i amb posterioritat elaboraran el projecte
escollit i amb la Generalitat per l’ús del programa eKratos.
 La garantia de la protecció jurídica de les persones participants majors de 16 anys,
empadronades a la Vila, a través del compliment de la Llei de Protecció de Dades.
 La garantia de la transparència del procés i del recompte dels vots, instantani tant
pels responsables municipals com pels vilatans i vilatanes.
 L’elevat nivell de civisme de la ciutadania en la contraposició d’opinions i d’interessos.
 El rol del compromís dels mitjans de comunicació local i dels corresponsals, explicant
amb objectivitat el procés i la seva transcendència pel municipi.

Objectius tècnics
 La definició clara de 3 projectes bàsics, explicant objectivament les característiques
de cada un d’ells.
 La creació del Registre de Participació Ciutadana, que d’ara endavant serà condició
necessària perquè totes les persones empadronades a la Vila i majors de 12 anys
puguin participar en tots els processos de consulta cívica.
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 L’experimentació amb un programari EKRATOS que la Generalitat està validant per
aquests procediments de consulta.
 La coordinació de tots els serveis i departaments de l’Ajuntament, aconseguint un
elevat grau d’implicació dels treballadors i treballadores implicades en alguna de les
fases del procés.
 El contacte personal amb la ciutadania i les entitats interessades en el projecte,
celebrant 5 actes públics informatius, exposant els projectes, el mètode de votació i
acollint les inquietuds i les opinions de tothom.
 Disposar d’eines en matèria de comunicació i informació, creant una bona
identificació visual del procés.

Dades del procés
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Objectius de millora
 Disposar d’eines informàtiques que permetin ampliar progressivament el REGISTRE
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. El sistema hauria de permetre tenir inscrites en el
Registre les 22.242 persones, que teòricament tenen les condicions per ser-hi.
 Per facilitar el recompte, si es repetís la tecnologia que hem fet servir, caldrà que el
vot telemàtic, tingui un termini diferent al del vot presencial.
 Identificar amb claredat cada procés de participació i difondre àmpliament les bases
amb què se sustenta.
 Iniciar un sistema d’avaluació continua de tots els procediments de participació
ciutadana, tan amb els protagonistes de l’administració com amb la ciutadania.
 La participació ciutadana ha d’esdevenir una eina habitual, en la conformació de
l’opinió i en la presa de decisions.
 Els professionals del sector públic cada dia haurem d’estar més capacitats per
abordar les tècniques de consulta ciutadana en la presa de decisions.

Molins de Rei, 28 de març de 2017
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