AJUNTAMENT DE TERRASSA
Procés de participació per a l’elaboració del Reglament de
Participació Ciutadana

Aportacions realitzades en la primera sessió de la segona
ronda
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1. Introducció
L’Ajuntament de Terrassa ha tingut la voluntat de promoure la participació ciutadana
en el procés d’elaboració del nou Reglament de Participació Ciutadana de Terrassa.

Aquest procés va partir d’un treball previ en el marc d’una Comissió Política Municipal
que va elaborar un esborrany de Reglament que es va posar a debat i reflexió dels
veïns i veïnes de Terrassa. Per fer-ho es va partir d’un criteri de proximitat i, en una
primera ronda de sessions, es van realitzar 6 sessions de treball distribuïdes en els sis
districtes de Terrassa, amb l’objectiu de facilitar al màxim la participació activa de la
ciutadania.

Una vegada fetes aquestes 6 sessions es va considerar oportú realitzar dues sessions
més amb l’objectiu de:
•

Fer la devolució de la síntesi d’aportacions de la primera ronda

•

Recollir noves aportacions i suggeriments de millora de l’esborrany

Aquest document recull les aportacions realitzades per la ciutadania a la primera
sessió de la segona ronda realitzada el dia 28 d’abril de 2014.

La sessió es va iniciar amb una presentació breu per part de la Regidora de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa, per contextualitzar la sessió.
Després, es va fer la devolució de la síntesi de resultats de la primera ronda tot
explicant les principals aportacions realitzades en les sis primeres sessions. Aquesta
devolució i posterior reflexió es va ordenar a partir dels cinc títols amb què compta la
proposta de reglament:

-

Drets de Participació

-

Mecanismes d’informació i comunicació

-

Òrgans de participació

-

Processos participatius i foment de les metodologies participatives

-

Foment de l’associacionisme i el voluntariat
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2. Aportacions
2.1. Drets de participació
•

Pedagogia de la participació

Es planteja la necessitat que l’ajuntament faci un anàlisi acurat sobre quina és la
millor manera de promoure la participació ciutadana a Terrassa. Més enllà
d’elaborar un reglament, cal crear cultura participativa i sensibilitzar la població
entorn la importància de participar en els temes que afecten a la ciutadania. Per
això cal treballar des de diferents àmbits i posar en valor la dimensió pedagògica
de la participació.
•

Intervencions en el Ple municipal (article 11)

Pel que fa al temps d’intervenció en els plens i les propostes d’ampliar aquest
termini de temps, s’observa que els partits polítics també tenen limitat el seu temps
d’intervenció en tres minuts amb un dret a rèplica de dos minuts afegits. Tenint en
compte aquest temps ara mateix cada punt es pot allargar fins a 30 minuts, de
manera que si s’ampliés els temps d’intervenció els plens municipals es podrien
allargar molt.

2.2. Mecanismes d’informació i comunicació
•

Formació i capacitació

Es destaca la importància que l’ajuntament ofereixi formació en informàtica gratuïta
per a persones que tenen dificultats per utilitzar tecnologies de la informació i la
comunicació per tal de promoure l’accés a la informació. Tot i que ja es realitzen
accions en aquest sentit es valora que caldria augmentar el pressupost destinat a
aquesta formació, ja que malgrat s’ofereixen cursos, aquests tenen llista d’espera.
•

Registre Municipal d’Entitats (article 20)

S’observa que l’article 20.14 fa referència a la baixa del registre i no pas a la baixa
de l’entitat. A més a més, s’indica que l’article estableix unes garanties abans de
que es produeixi aquesta baixa i es valora que no té cap sentit disposar d’un
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registre “engreixat” amb un conjunt d’entitats que a la pràctica estan inactives, ja
que implica no tenir la informació actualitzada i despeses innecessàries en
convocatòries, etc. Sí que es valora però, la necessitat d’establir uns bons terminis
de temps i totes les garanties abans que es faci efectiva la baixa.
•

Registre Municipal de Participació Ciutadana (article 21)

Es valora que la possibilitat que les persones puguin participar a títol individual és
molt positiva. S’indica que estem acostumats a deixar-nos portar i es tracta d’una
mesura que pot contribuir a crear cultura participativa. La participació però, cal
treballar-la des de tots els àmbits (educació, cultura, etc.) Per aquest motiu no es
comparteix la visió d’aquells que creuen que aquest article suposa una amenaça a
la individualització de la participació front una lògica de participació més col·lectiva.

2.3. Òrgans de participació
•

Composició dels Consells: La figura del convidat

Com aspecte general s’indica que en els reglaments dels diferents Consells (ciutat,
sectorials, districte) es podria incorporar la figura de la persona convidada, de
manera que per invitació es pogués afegir persones concretes de manera puntual
per parlar sobre un tema determinat.
•

Temps de constitució (article 24.5)

S’observa que malgrat pugui semblar que quatre mesos és un temps massa llarg
cal ser conscient a què respon aquest termini. Les eleccions municipals
normalment es fan a mitjans de maig. El nou consistori sorgit de les urnes no es
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constitueix fins passat un mes (mitjans de juny) i després ja ens trobem a juliol i
agost on bona part de les entitats ja estan de vacances. Per tant, els Consells
difícilment es poden constituir abans de setembre.
•

Consells Sectorials

S’assenyala que els consells sectorials van tenir el seu màxim esplendor a la
dècada dels 90 on van resultar molt innovadors i la gent hi participava molt. En els
anys posteriors han anat perdent interès i, per tant, cal buscar mecanismes
innovadors per recuperar d’interès en participar d’aquests espais. Cal ser creatius
en les dinàmiques de treball i també en la manera de renovar la seva composició
per atraure noves persones a formar-hi part.
•

Composició dels Consell de Districte

S’assenyala la importància d’impulsar mecanismes que permetin renovar aquests
espais i que entri gent nova i aire fresc, perquè sinó sempre participen les mateixes
persones. Es reconeix la dificultat de fer atractiva la participació en aquests espais
i la manca d’interès i implicació de bona part de la ciutadania encara ho dificulta
més.
•

Consellers/es de Districte

Es destaca la importància de donar a conèixer qui són els diferents consellers
entre els veïns del barri, de manera que els veïns i veïnes s’hi puguin adreçar per
fer arribar demandes.
•

Consell d’Infants: els adolescents

Es destaca que la creació del consell d’infants no resol la necessitat d’articular la
participació de la franja d’edat de joves adolescents (12-16 anys). En aquest sentit,
s’apunten diferents possibilitats: d’una banda, es podria crear un mecanisme
específic per aquesta franja; d’una altra banda, es podrien impulsar accions per
incorporar els adolescents de manera transversal en els diferents espais existents.
S’observa que existeixen experiències a la ciutat de treball amb joves d’aquestes
edats. Per exemple, al barri de la Cogullada s’hi realitza un treball interessant amb
joves. La ciutat també compta amb esplais i entitats de lleure que treballen amb
adolescents i caldria mirar com aprofitar aquestes entitats per canalitzar la seva
participació. Finalment, cal tenir present que els joves adolescents d’aquestes
edats es troben als instituts i existeixen figures com les dels delegats que també es
podrien aprofitar per canalitzar la participació.
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2.4. Processos participatius i foment de les metodologies
participatives
•

Criteris globals

Es valora com a fonamental que l’ajuntament fixi els criteris sobre quins tipus de
projectes calen impulsar la participació ciutadana. Actualment no existeix un criteri
homogeni i depèn massa de la voluntat de cada departament o regidoria, o de les
sensibilitats de cada tècnic.
•

Corresponsabilitat de les entitats (article 57.7)

Les entitats també haurien de corresponsabilitzar-se i fomentar la deliberació
col·lectiva, de manera que els processos de participació poguessin servir per
aportar informació i poder construir propostes compartides a partir de la deliberació
col·lectiva i no esdevinguin només un sumatori d’idees.
•

Difusió i informació (article 57.9)

S’indica que en la difusió i informació dels processos participatius l’administració té
un paper clau com a agent que impulsa, però també les entitats i moviments
socials haurien de col·laborar en aquesta difusió. Tots els agents implicats haurien
de valorar la importància d’aquesta difusió.

ALTRES
•

Redactat del reglament

Hi ha acord en el fet que el redactat del reglament pot resultar feixuc i, per això, es
proposa acompanyar-lo d’una guia senzilla que sigui comprensible i que permeti
explicar-lo al conjunt de la ciutadania.
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