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ANNEX 2 

AVALUACIÓ DEL ESPAIS ESTABLES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

INTRODUCCIÓ 

Els Consells són òrgans estables de participació ciutadana i tenen la finalitat d’integrar la 

participació de la ciutadania i les seves associacions en els assumptes municipals. La llei preveu 

la creació d’òrgans representatius ordinaris que són obligatoris (Ple, alcaldia i junta de govern 

local, regulats al ROM). La creació d’òrgans de participació (consells) és voluntària. 

Si un municipi decideix crear òrgans especials de participació, ha de tenir en compte que hi ha 

un límit infranquejable: els òrgans de participació han de ser forçosament consultius i, per tant, 

legalment no poden ser òrgans decisoris amb força vinculant.  

Tot i no ser vinculants, la seva força hauria de radicar-se en el seu poder deliberatiu i 

representatiu de la voluntat ciutadana respecte temes importants i específics. Segons la LMRL i 

la LRBRL el seu objectiu general ha de ser contribuir a la deliberació democràtica (debat, 

proposta, coresponsabilitat, retorn.....).  

Pel que fa als òrgans voluntaris de participació, n’hi ha de 3 tipus: consells de barri, sectorials i 

generals. Municipis com Vic no estan legalment obligats a crear-ne de cap tipus excepte en dos 

casos: Consell Escolar Municipal i un Consell de Serveis Socials.  

Si un ajuntament decideix crear òrgans de participació: 

L’article 62 de la LMRL, que regula la creació d’aquests òrgans, no estableix cap requisit sobre la 

seva composició, això permet més autonomia municipal a l’hora de definir-lo.  

La presidència de l’òrgan recau sobre el regidor que delegui l’alcaldessa. 

Objectiu general de l’òrgan és facilitar la participació ciutadana en l’àmbit de més proximitat al 

ciutadà (art. 61 LMRL i 24.1 de la LRBRL) i contribuir a la deliberació democràtica. 

Les funcions concretes de l’òrgan les defineix l’article 63 de la LMRL que atribueix a tots els 

òrgans especials de participació: 

 Formular propostes per resoldre problemes administratius que els afecten. 

 Emetre informes a iniciatives pròpies o de l’ajuntament sobre matèries de competència 

municipal. 

 Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis 

i els organismes públics municipals. 

 Les altres de naturalesa anàloga que determini l’acord de creació per part del Ple 

municipal. 

La majoria de municipis que han creat òrgans d’aquest tipus han anat més enllà de la legislació 

obligatòria i els han encarregat també les següents funcions:  

 Seguiment i control de la política municipal en el sector corresponent, amb possibilitat 

d’elaborar iniciatives i propostes ciutadanes que puguin elevar-se al Ple. 

 Elaboració d’iniciatives i propostes ciutadanes amb capacitat d’elevar-se al Ple. 

 Participació en les comissions informatives corresponents. 



 Canalització d’iniciatives ciutadanes individuals i col·lectives de temàtica relacionada 

amb el sector corresponent, i promoció de l’ús dels instruments i procediments de 

participació.  

 

 

REPENSANT LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

En aquests moments els diferents municipis de Barcelona que ens els últims anys havien creat 

consells estan avaluant i repensant aquestes estructures estables de participació. Des de la 

Diputació de Barcelona, es va crear un grup de treball per redefinir diferents aspectes relacionats 

amb la nova manera d’afrontar la participació des dels municipis. Un dels aspectes importants 

que han sortit de les conclusions d’aquest grup de treball és el de reformular les arquitectures 

institucionals de participació actual en relació als espais estables de participació, proposant una 

revisió de manera que siguin útils i que compleixin les funcions de deliberació, rendició de 

comptes, propositius, relacionals i informatius de manera que donin sortida als objectius pels 

quals es van constituir: de consulta i assessorament de la política sectorial municipal, amb 

incidència en la millora de la governança.  

En molts municipis les estructures estables de participació són excessives; per tant es fa 

necessari redefinir les arquitectures institucionals de participació en tres possibles direccions:  

i) racionalitzar l’estructura (mantenir els espais necessaris, evitar duplicitats),  

ii) valorar les tasques que funcionen,  

iii) redefinir el model (revisar els objectius, composició, format, funcionament etc.).  

Considerem que cal donar nous formats als òrgans estables de participació tot desenvolupant 

estructures més lleugeres, més flexibles en el seu funcionament, obertes a la incorporació de 

nous actors i menys reglamentades. Les línies de millora poden anar en la següent direcció:  

1- obertura, autonomia en l’acció i el funcionament quotidià (temes a tractar, difusió de 

les accions...),  

2- flexibilitat metodològica (introduir nous formats i mètodes de treball menys rígids),  

3- orientació a l’acció i focalització temàtica d’aquestes accions cap a temàtiques que 

s’ajustin a les necessitats del municipi en cada moment.  

El més raonable és impulsar la participació institucional en aquells temes on hi hagi una 

demanda ciutadana i/o on estigui clar que la temàtica interessa i preocupa a la ciutadania. El fet 

que els processos participatius responguin a un format més flexible, siguin temporals i no 

permanents i puguin adaptar-se a les característiques de cada problemàtica i de cada moment, 

els converteix en instruments més òptims. Tot i així és necessari revisar-ne els formats i el 

disseny i cercar un equilibri entre les necessitats de l’ajuntament i la disponibilitat i voluntats de 

la ciutadania. Els dissenys més simples, acordats amb la ciutadania i amb uns objectius clars i 

uns resultats tangibles, tenen més probabilitats d’èxit. 

A banda de posar en pràctica la participació, els governs locals continuen necessitant eines 

participatives orientades als processos de planificació i elaboració de les seves polítiques 

públiques: 

 Revisar formats i funcions dels òrgans estables de participació com a espais per escoltar 

millor a la ciutadania. Caldrà complementar l’escolta activa a través de les eines digitals. 



 Més enllà de la coproducció, s’haurien de promoure processos participatius relacionats amb 

les  polítiques públiques. Quan convingui, caldrà vincular aquests processos a les estratègies 

de coproducció. 

 La planificació estratègica de la participació ciutadana de caràcter institucional continua sent 

essencial. 

 Redefinir el model dels òrgans estables de participació. Cal desenvolupar estructures més 

obertes, autònomes, lleugeres, menys reglamentades, més flexibles en els seus mètodes de 

treball (noves dinàmiques menys rígides en les que els participants hi tinguin un paper més 

actiu), orientades a l’acció (implementació d’accions o presa de decisions), focalitzades 

temàticament. 

Si bé és necessari que els ajuntaments redefineixin les funcions i els formats dels òrgans estables 

i dels processos de participació, també és necessari que els ajuntaments millorin les seves eines 

de participació. Implicar la ciutadania en l’impuls i el disseny dels instruments participatius, 

especialment quan es tracti de processos ad hoc, són dos aspectes que possibilitarien que les 

institucions recuperessin la confiança i la legitimitat ciutadanes. 

 

 

QUINS CONSELLS TENIM A VIC? 

A Vic, entre el 2009 i el 2012 es van crear 8 consells sectorials:  

 Cultura 

 Dones 

 Pagesia 

 Serveis socials 

 Gent gran 

 Convivència i seguretat 

 Cooperació  

 Joves 

A més es va crear la comissió de Festa Major amb un reglament propi.  

De la mateixa manera es va constituir el Consell de Ciutat com a màxim òrgan de participació 

de la ciutadania de Vic. Es preveia que el Consell de Ciutat havia d’incorporar un representant 

de cada un dels consells sectorials. 

 

 

JUSTIFICACIÓ: EL PER QUÈ D’AQUESTA AVALUACIÓ 

És voluntat del nou equip de govern renovar l’actual Reglament de Participació, que data de 

1997 i normativament ha quedat obsolet ja que en els darrers temps han aparegut noves lleis 

que regulen la participació. 

Un dels apartats que inclouen la majoria de reglaments de participació és el que fa referència 

als òrgans estables de participació o consells. Amb vistes a l’elaboració d’aquest nou reglament 



de participació, la unitat de participació ha rebut l’encàrrec de valorar el funcionament dels 

consells que actualment hi ha a la ciutat i fer arribar les seves conclusions tècniques a l’equip de 

govern per a que aquest pugui decidir la idoneïtat de mantenir-los, modificar-los o eliminar-los. 

El sistema d’avaluació que s’ha utilitzat ha estat el creuament d’informació rebuda mitjançant 

entrevistes personalitzades amb tots els tècnics/es responsables dels consells sectorials i també 

entrevistes personalitzades amb representants d’entitats membres d’aquests consells. A més de 

les diferents entrevistes, les dades obtingudes s’han creuat amb els diferents reglament 

reguladors dels consells sectorials i el consell de ciutat, per tant d’obtenir conclusions 

contractades entre tècnics, ciutadans i normativa.  

 

En total, s’han realitzat 8 entrevistes a tècnics municipals, 11 entrevistes a membres del 

consell de ciutat i entrevistes a 2 representants de cada un dels consells sectorials. En total, 

35 entrevistes. 

 

Finalment, l’informe acaba amb un seguit de conclusions i recomanacions que es fan des de la 

regidoria de participació. Aquestes conclusions fan referència a: si són consells d’obligada 

creació per llei; si es compleixen els objectius que estableixen els respectius reglaments; 

l’assistència i representativitat de les persones assistents; la seva incidència sobre les línies de 

treball de cada una de les regidories; el seu nivell de deliberació i finalment la seva utilitat (si 

aporten valor afegit). En els casos que s’ha tingut accés, s’han consultat també les actes de les 

reunions. 

Un cop creuades totes aquests informacions, les recomanacions a les quals ha arribat la regidoria 

de Participació són les que es descriuen a continuació. 

 

 

ANÀLISI QUALITATIVA DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 

1. CONSELL DE CULTURA 
Què diu el reglament? 

El Consell de Cultura no disposa de reglament però si d’uns estatus que regulen la seva 

organització. Segons aquests estatuts,  el Consell de Cultura hauria de ser “ un òrgan col·legiat 

de caràcter consultiu i sectorial que té com a finalitat l’assessorament, la informació, la 

col·laboració i la participació ciutadana en la gestió i planificació de les polítiques culturals, la 

gestió del patrimoni i la divulgació de la cultura a Vic, així com preservar i promoure la riquesa 

de la cultura popular i tradicional”.  

Segons els estatuts, les seves funcions haurien de ser:  
a) Facilitar la participació de la ciutadania i llurs associacions a la gestió municipal.  
b) Emetre informes i elaborar estudis en relació a qüestions del seu sector. 
c) Elevar propostes o iniciatives d’actuació a l’Ajuntament sobre qüestions sectorials que 

el Consell consideri oportunes. 
d) Identificar, dinamitzar i relacionar els diversos sectors culturals presents a la ciutat. 



e) Ésser un instruments pels col·lectius socials/entitats per expressar-se, en el marc de les 
finalitats que preveuen aquests estatuts. 

f) Vetllar pel Patrimoni Històric i Artístic de Vic. 
g) Promoure les diverses expressions culturals derivades dels àmbits de les arts 

escèniques, la música, les arts plàstiques, les arts visuals i les arts literàries.  
h) Establir lligams de cooperació amb altres consells o òrgans similars d’altres municipis, 

amb coneixement previ de l’Ajuntament.  
 

Valoració del personal tècnic municipal de l’àrea responsable 

Realment és un espai informatiu i de treball d’accions concretes com la Beca Ciutat de Vic. 

Hauria d’estar representat per 12 persones procedents dels diferents àmbits temàtics 

relacionats amb la cultura (arts escèniques, arts musicals, arts plàstiques, arts literàries, arts 

visuals, cultura tradicional, patrimoni històric, educació en l’àmbit cultural i gestió d’espais 

culturals) i ja ho està bastant. La qüestió és que està representat per persones que tenen entre 

50-60 anys i es considera que es podrien trobar representants més joves i sortir de les entitats 

de sempre. 

Valoració d’alguns dels membres que en formen part 

 Membre 1: El consell està realment envellit i la majoria dels seus representants tenen 

un perfil molt conservador. La majoria de vegades es fa de jurat de premis i realment 

no hi ha debat sobre què és la cultura i cap a on s’hauria d’anar. Es considera que Vic 

Capital del a Cultura Catalana hauria estat una bona ocasió per debatre el concepte de 

cultura i traçar les grans línies de ciutat. Important crear, com a mínim dues comissions 

separades entre cultura popular i patrimoni i una altra; arts escèniques, plàstiques, 

visuals i musicals, amb capacitat de decisòria. La programació de la capitalitat de la 

Cultura Catalana només es van marcar unes línies molt vinculades amb la transversalitat 

de les disciplines, que no es van complir i en canvi es va planificar la programació amb 

altres grups temàtics. 

 Membre 2: falta diversitat. Es convida a les mateixes persones de sempre per quedar 

bé ja que formen part d’una elit cultural. Les seves opinions importen més que les de la 

resta. Pel que fa al funcionament no hi ha mai conclusions de res del que s’ha parlat. 

No es treballa mai conjuntament sinó que les persones van allà a veure què passa amb 

el seu projecte. 

 

 Membre 3: sovint es fan propostes però no acostumen a dur-se a terme. Per fer reals 

les propostes es necessita un pressupost, que de moment no existeix. Caldria fer una 

reflexió conjunta sobre quins són els fonaments, idees i objectius del consell i quina 

incidència política ha de tenir. Potser estaria bé poder crear grups de treball, amb algun 

convidat extern on amb responsabilitats rotatives, és a dir, que hi hagués 

coresponsabilitat i que els membres, a més de fer propostes en fossin responsables de 

la seva implementació. 

 

Valoració de la regidoria de Participació 

 No hi ha obligació legal de crear-lo. 

 No es compleixen els objectius definits al reglament. El consell té nul·la capacitat 

d’incidència sobre les polítiques municipals de cultura. 



 Els temes a tractar i l’ordre del dia es decideixen des de la regidoria. 

 No hi ha debat ni deliberació. És un espai informatiu. 

 No hi ha retorn ni comunicació interna cap als membres. 

 Comunicació externa: no s’informa per xarxes socials o altres mitjans (web, paper) quan 

es convoca una reunió ni dels temes que es tracten. No es pengen les actes. 

 És rígid i no hi ha obertura de mires. Sobretot no es pot incidir en l’àmbit del teatre 

Atlàntida. 

 Les decisions importants no es prenen en el marc del Consell. 

 Cal buscar nous membres. 

 Definir què és cultura . 

 La regidoria duria endavant les mateixes actuacions sense el consell. Tal i com 

funciona ara no aporta valor afegit com a estructura de participació. 

 

Recomanacions de la regidoria de Participació: 

 Valorar entre personal tècnic i polític, amb el suport de participació, quin és el millor 

mecanisme de participació sectorial estable: comissions, consell, grups de treball... 

 Identificar conjuntament quines persones o entitats s’haurien de formar part (buscar 

persones més joves de disciplines diferents) 

 Revisar els estatuts i definir clarament la funció del consell o l’estructura que es cregui 

més convenient. Refer objectius i adaptar-los al que realment vol assumir la regidoria. 

 Revisar i compartir els estatuts, les funcions, les responsabilitats, pressupost, 

subvencions.... amb tots els membres del consell o estructura per tal que siguin assumit 

i compartits per tots. 

 

Consideren que inicialment cal: 

Convocar tots els membres del consell de cultura i proposar i consensuar: 

 La creació d’un consell amb dues comissions de treball:  

o Cultura popular i patrimoni cultural 

o Arts escèniques, arts plàstiques, arts visuals, arts musicals.... 

 Fer un plenari a l’any amb les dues comissions perquè es puguin compartir projectes 

 Preguntar qui troben a faltar al consell i buscar nous membres 

 Recordar a cada sessió els objectius i les responsabilitat compartides del consell 

 Dinamitzar el consell de manera que sigui un espai de debat i deliberació de les 

polítiques culturals i de la programació. 

 Totes les propostes que surtin debatre-les i consensuar-les abans de tirar-les endavant 

 Fer retorn i seguiment de els propostes i projectes.  

 

 

  



2. CONSELL LOCAL DE DONES 
Què diu el reglament? 

El Consell Local de Dones de Vic es l’òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de la 
àrea responsable de les Polítiques de Dones i Igualtat dona-home, pel que fa a la informació, 
l’assessorament i la col·laboració en la política i la qüestió municipal, amb la finalitat de recollir 
les inquietuds ciutadanes i les qüestions d’interès per a les dones.Concretament, per a aquelles 
competències i funcions que suposin una millora del benestar i de la qualitat de vida d’aquesta 
part de la població i de la ciutadania en general; facilitant el debat i l’elaboració de propostes, 
mitjançant l’elaboració d’informes i qualsevol altre tipus d’aportació i/o recomanació d’interès. 
 

Per fer efectius els objectius del Consell Local de Dones aquest dirigirà la seva activitat a la 
consecució de les funcions relacionades amb donar suport a associacions i col·lectius de dones, 
debatre, estudiar, emetre informes, ser un òrgan consultiu en la definició de els polítiques de 
dones, fer recomanacions, col·laborar en l’organització d’activitats.... tot això relacionat amb les 
polítiques de gènere i sobretot en la igualtat dona-home. 
 
 
Valoració del personal tècnic municipal de l’àrea responsable 

Realment és un espai de treball de temes menors ja que serveix per programar conjuntament 

les activitats del 8 de març o del 25 de novembre. Aquesta capacitat propositiva no va gens 

correlacionada amb implicació de les entitats, no hi ha gens d’implicació per part d’aquestes a 

l’hora d’organitzar conjuntament les activitats programades. Es considera que no és una 

estructura representativa del sector ja que es troben a faltar agents del sector. No s’assoleixen 

els objectius que marca el reglament i es considera que un altre tipus d’estructura seria molt 

més adient: 

- Suprimir el Consell de Dones i Introduir la perspectiva d’igualtat a tots els altres òrgans 

de participació per fer-la transversal. 

- Posar en marxa un òrgan d’àmbit comarcal que sigui més transversal i que vagi més enllà 

de les entitats vigatanes (ex. Sindicats, o La Xinxa, Adona’t). 

- Treballar com una comissió dins d’òrgans superiors com el Consell de Ciutat o fer un 

grup de treball en el marc de la Declaració de Vic.  

 

Valoració d’alguns dels membres que en formen part 

 Membre 1: fa més de dos anys que no es convoca el consell. És un espai merament 

informatiu en el que sempre es parla de temes puntuals. Hi assisteix per sentit del deure 

però no li troba cap interès i no li motiva gens. Té la sensació que no és un espai útil. 

Amb tot, reconeix que un ajuntament no té competències en temes de dona i això fa 

que no es puguin decidir massa coses. Hi ha una diversitat molt gran entre els membres 

ja que l’únic que tenen en comú és la condició de dona i hi ha diferents tipus de 

feminisme molt oposat (vídues, mares de llet, caseta, artplural...........) 

 Membre 2 i 3: és un espai més informatiu que propositiu, tot i que no s’impedia res. 

Servia per conèixer altres entitats, com un espai de trobada. Res més. Potser perquè un 

ajuntament té poc marge de maniobra per decidir sobre les polítiques d’igualtat. 

 

 



Valoració de la regidoria de Participació 

 No hi ha obligació legal de crear-lo. La llei estableix un mandat als poders públics per 

assegurar la no discriminació per igualtat de gènere (LGTBI) però no diu res sobre la 

situació de la dona. 

 No reflecteix la diversitat de dones que hi ha a la ciutat 

 No es compleixen els objectius definits al reglament.  

 Els temes a tractar i l’ordre del dia es decideixen des de la regidoria. 

 No hi ha debat ni deliberació. És un espai informatiu i propositiu sobre activitats 

concretes. Els seus membres són molt diversos i per tant és difícil arribar a acords. 

 No hi ha retorn ni comunicació interna cap als membres, malgrat que tècnicament es 

considera que si. 

 Comunicació externa: no s’informa per xarxes socials o altres mitjans (web, paper) quan 

es convoca una reunió ni dels temes que es tracten. VicDones no té web propi ni existeix 

un apartat per donar visibilitat al Consell de Dones. 

 La regidoria duria endavant les mateixes accions sense el consell. Tal i com funciona 

ara no aporta valor afegit com a estructura de participació. 

 

Recomanacions de la regidoria de Participació 

 No convocar el consell ja que és una estructura que no compleix la funció definida i ni la 

tècnica ni els membre ho consideren una estructura útil. 

 És molt difícil que totes les dones de la ciutat hi siguin representades i que es puguin 

compartir objectius degut a la diversitat de situacions, cultures i interessos. 

 Si es considera adequat es pot crear una comissió per planificar el 8 de març i el 25 de 

novembre. 

 Incorporar la visió de gènere i d’igualtat home-dona en altres consells sectorials o al 

consell de ciutat. 

 Participar transversalment amb projectes incorporant la visió de gènere i la diversitat: 

les dones, la clau.... 

 

 

 

3. CONSELL DE LA GENT GRAN 
Què diu el reglament?  

No hi ha reglament. 

Valoració del personal tècnic municipal de l’àrea responsableÉs un espai informatiu de la 

regidoria i alhora un espai en el que s’organitzen activitats concretes com la Festa de la 

Primavera. Com que aquesta festa ja té un format pre-establert, les decisions que es prenen són 

per exemple sobre el cartell o sobre el menú del dinar. Està format per representants d’entitats 

i ciutadans individuals, majoritàriament dones majors de 65 anys. La composició no es valora 

com a representativa ja que faltarien empreses privades, per exemple. Normalment hi 

assisteixen entre 10 i 15 persones i es solen fer unes 5 reunions per any. 

Valoració d’alguns dels membres que en formen part 



 Membre 1: és un espai útil per conèixer gent i aprendre. Li agradaria que es tractessin 

temes com els horaris de les persones que viuen en una residència o bé parlar de 

l’assistència de persones grans que viuen soles i que necessiten algú que les ajudi a anar 

a comprar, per exemple. 

 

 Membre 2: no creu que sigui un consell representatiu ja que hi troba a faltar agents 

dedicats a la vessant sanitària: CAP’s, centre de dia, Santa Creu i agents policials com 

mossos etc. Defineix el consell de la gent gran com un espai informatiu i un espai de 

treball de temes molt concrets i puntuals. Ho descriu com un espai poc útil ja que 

considera que hi hauria d’haver una persona dedicada exclusivament a dinamitzar el 

consell i que actués com a nexe dels diferents agents que treballen amb la gent gran per 

tal de fer una programació de recursos (activitats, xerrades, tallers...) coordinada i així 

ser més eficients en la despesa. Si l’objectiu és tractar temes puntuals si que té sentit tal 

i com està; si es vol anar més enllà, no. Falta transversalitat i obertura. 

 

Valoració de la regidoria de Participació 

 No hi ha reglament però tampoc hi ha obligació legal de crear-lo. 

 Es tracten temes menors relacionats amb una activitat concreta. No és un espai de 

planificació sinó més aviat un espai informatiu. El Consell actua com a canal de 

comunicació. No hi ha deliberació ni debat. 

 No s’avalua conjuntament ni es fa memòria. No hi ha retorn.  

 No és un consell representatiu del sector. 

 La comunicació amb els membres és fluixa, passa molt temps entre reunió i reunió.  

 La comunicació de la seva activitat i composició amb l’exterior és nul·la. 

 La regidoria duria endavant les mateixes accions sense el consell. Tal i com funciona 

no aporta valor afegit com a estructura de participació. 

 

 

Recomanacions de la regidoria de Participació 

 Crear una comissió de programació de la festa de la primavera 

 Incorporar a persones grans en altres consells sectorials 

 Tractar els temes relatius a les persones grans sobretot relacionats amb dependència, 

envelliment, salut.... al consell de serveis socials  

 

  



4. CONSELL DE LA PAGESIA 
Què diu el reglament? 

Òrgan de naturalesa participativa i consultiva amb les funcions de debat, informació, valoració 
i/o proposta, no vinculant, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector de la 
pagesia de la ciutat.  
Les seves funcions són: 
- Organitzar la discussió i consulta amb els diferents titulars d’explotacions ramaderes, agrícoles 
i/o forestals del municipi de Vic en relació a les diferents problemàtiques i possibles solucions. 
- Actuar com a òrgan de consulta i assessorament del Ple de l’Ajuntament de Vic, en tots aquells 
aspectes que afectin de forma directa o indirecta al sector. 
- Col·laborar en la preparació i execució de la política agrària, ramadera i forestal del municipi, 
presentant iniciatives, propostes, suggeriments i traslladant les queixes del sector a 
l’ajuntament. 
- Realització d’un Pla d’Actuació Anual en funció de les necessitats o problemàtiques definides. 
- Promoure el respecte al medi ambient, així com la conservació, la protecció i la millora de la 
qualitat ambiental. 
- Difondre de manera publica i fàcilment accessible els documents que resultin del treball 
d’aquest Consell. 
 

Valoració del personal tècnic municipal de l’àrea responsable 

És un espai en el que es plantegen propostes i aquestes propostes tenen influència sobre les 

polítiques públiques que es desenvolupen des de la regidoria. A més és un espai de planificació 

conjunta. Segons la tècnica encarregada del consell, aquest li facilita molt la seva feina i el dia a 

dia ja que fa que tots parlin el mateix idioma. Se’l valora molt positivament. 

És un Consell ben representatiu ja que hi ha unes 50 cases de pagès a la ciutat que visquin de 

l’activitat agrícola i/o ramadera i assisteixen entre 10-15 pagesos a les reunions. Són els mateixos 

pagesos els que proposen els temes a tractar. 

 

Valoració d’alguns dels membres que en formen part 

 Membre 1: Principalment és un espai de gestió de queixes i de propostes relacionades 

amb les seves necessitats (per exemple posar bústies, senyalitzar les cases de pagès o 

netejar els camins). Abans s’anaven a queixar a l’Ajuntament per separat i tenien menys 

força. Ara van tots junts i tenen més força, a més accedeixen més directament al regidor 

o alcalde (sobretot amb l’alcalde Vila d’Abadal). Per exemple, els pagesos van començar 

demanant que es netegessin els camins. Ara s’ha aconseguit que es faci cada any 

(l’Ajuntament ho ha incorporat) sense que ells ho hagin de demanar. 

 

 Membre 2: És un espai de queixes/demandes individuals (concretament ells demana 

poder ampliar la seva propietat, tot i que hi ha problemes amb el POUM) i també 

col·lectives, com les bústies. Hi ha molt contacte, més enllà de les reunions. De fet, han 

fet varis esmorzars i dinars.  

 

Valoració de la regidoria de Participació 

 No es compleixen la majoria de funcions que estableix el reglament. 



 És un espai de demandes individuals que s’aprofita per tenir contacte directe amb el 

regidor/a i solucionar de forma més ràpida els seus problemes. 

 Hi ha també propostes i demandes col·lectives. És més aviat un espai de democràcia 

directa. 

 Des del punt de vista de la planificació d’accions, tècnicament és un espai útil. 

 És un espai representatiu del sector. Hi assisteixen 15 persones però el boca a boca 

funciona molt bé entre els pagesos (50 famílies). 

 Hi ha retorn, els seus membres se senten totalment informats en tot moment. 

 La comunicació d’aquest espai amb l’exterior és nul·la. 

 No compleix ni es parla de temes de millora, repecte i conservació del medi ambient 

 La regidoria no duria endavant les mateixes accions sense el consell. Si que aporta 

valor afegit com a estructura de participació. 

 

Recomanacions de la regidoria de Participació 

 Ampliar el consell a entitats de protecció del medi, cooperatives de producció agrícola i 

ramadera, associacions de pagesos i ramaders, grans productors.... 

 Crear un espai de contacte directe amb la pagesia a través de fòrums deliberatius sobre 

temes d’interès pel sector: residus ramaders, contaminació de les aigües, explotacions 

ramaderes...., convidant a tècnics o extern que puguin donar una visió per posar-la a 

debat. 

 Trobar espais de representació a fires i jornades.  

 

 

 

 

5. CONSELL DE SERVEIS SOCIALS 
Què diu el reglament? 

El Consell Local de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vic es l’òrgan de participació i de consulta 
de caràcter global que te per objectiu debatre i valorar les grans línies estratègiques i els afers 
principals dels serveis socials de la ciutat de Vic. 
 
Les seves funcions són: 
a) Informar anualment la programació general de les activitats que es desenvolupin en els 
serveis socials i que afavoreixin les relacions intergeneracionals. 
b) Aprovar els objectius de l’actuació Municipal en l’àmbit Acció Social i Ciutadania, el pla 
estratègic de l’establiment, amb referencia a la qualitat assistencial de les persones usuàries i la 
participació activa dels usuaris, familiars, treballadors i treballadores. 
c) Informar de la memòria anual que contindrà l’avaluació dels resultats terapèutics, socials i 
econòmics del servei. 
d) Informar i vetllar per l’aplicació dels reglaments de regim interior dels serveis i les seves 
modificacions. 
e) Vetllar per la bona utilització dels espais i les infraestructures dels serveis socials. 
f) Vetllar per la bona qualitat de vida de les persones ateses; grau de satisfacció, relació usuari-
professional-familiar. 
g) La creació de circuits de coordinació entre la direcció, professionals, usuaris i/o familiars dels 
serveis socials. 



h) La canalització de demandes i aspectes de millora perquè els usuaris trobin en els serveis i 
centres com a “lloc de vida” i participació. 
i) La persona titular de la presidència del consell de participació, davant qualsevol tema específic 
podrà donar informació puntual del tema corresponent. 
j) Fer propostes de millora dels serveis. 
 

 

Valoració del personal tècnic municipal de l’àrea responsable 

A banda de la seva presentació, s’ha realitzat una única reunió a la que hi van assistir per invitació 

expressa entitats socials com Tapís o Sant Tomàs (entre d’altres), entitats relacionades amb la 

salut pública i també representants del CAP Nord. A finals de la legislatura passada (2015), 

l’Alcalde va convocar a totes les entitats del sector com a grup assessor, sense tenir en compte 

els tècnics municipals. 

La valoració no és bona. 

 

Valoració d’alguns dels membres que en formen part 

 Al no haver-hi activitat no s’ha realitzat cap entrevista amb membres. 

 Alguns entrevistats per altres consells desconeixen l’existència d’aquest consell i no se’ls 

ha convocat mai. 

 

Valoració de la regidoria de Participació 

 Segons estableix la Llei 12/2007 (art. 54) i el Decret 202/2009 (art. 24), tos els municipis 

que tinguin l’obligació legal de prestar serveis socials (aquells que tenen més de 10.000 

habitants) han de constituir el seu propi consell municipal de serveis socials. 

 No es compleix el reglament. 

 La regidoria duria endavant les mateixes accions sense el consell. Tal i com està ara no 

aporta valor afegit com a estructura de participació. 

 

Recomanacions de la regidoria de Participació 

 Revisar el reglament per si cal modificar els objectius i les funcions. En funció d’això 

constituir el consell.  

Abans però cal: 

 Valorar entre personal tècnic i polític quines entitats, persones i serveis han de formar 

part d’aquest consell. Buscar persones diverses i representatives relacionades amb el 

sector. 

 Revisar el reglament i definir clarament la funció del consell o l’estructura que es cregui 

més convenient. Refer objectius i adaptar-los al que realment vol assumir la regidoria. 

 Revisar i compartir el reglament, les funcions, les responsabilitats, pressupost.... amb 

tots els membres del consell per tal que siguin assumit i compartits per tots. 

 Per tal que sigui operatiu es poden crear grups temàtics de treball. 

 Recordar a cada sessió els objectius i les responsabilitat compartides del consell. 

 Dinamitzar el consell de manera que sigui un espai de debat i deliberació de les 

polítiques socials i de la programació. 



 Totes les propostes que surtin debatre-les i consensuar-les abans de tirar-les endavant. 

 Fer retorn i seguiment de els propostes i projectes. 

 

  

 La normativa sectorial diu: 

o Els òrgans de participació en els serveis socials són els diferents consells de 

participació. La forma habitual de participar en els òrgans de participació és 

mitjançant entitats associatives. Un ciutadà/na que vulgui participar en un 

Consell de Participació, s’ha d’associar. L’art. 3 del decret 202/2009 declara que 

els consells de participació han de ser col·legiats i no poden tenir la potestat de 

prendre decisions.  

o Els Consells Municipals s’han de regir per la Llei 12/2007 i pel Decret 202/2009 

i per les normatives locals corresponents que determinin la seva constitució, 

composició i règim de funcionament (aprovació per Ple).  

o En quant a la composició, han d’incloure en tot cas representació dels ens locals, 

dels usuaris, de les entitats representatives dels interessos ciutadans, 

empresarials, sindicals i professionals, de les dones i de les entitats d’iniciativa 

social del seu àmbit territorial.  

o En cas que la normativa local no estableixi amb precisió les seves funcions, el 

Decret 202/2009 determina quines seran les seves funcions.  

 

 

 

 

6. CONSELL DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT 
Què diu el reglament? 

L’objecte del Consell de Convivència i Seguretat és participar directament en els assumptes 
públics relacionats amb les seves funcions. En aquest sentit, el consell te l’objectiu d’informar, 
valorar, assessorar, proposar i, si cal, debatre els afers principals i extraordinaris que 
competeixen a la Regidoria. 
El consell de Convivència i Seguretat exerceix les següents funcions: 
a) Informar dels objectius de la regidoria. 
b) Assabentar de les campanyes, protocols i serveis planificats que la regidoria realitza a la 
ciutat. 
c) Actuar com a garant de la participació dels diferents interlocutors veïnals en l’anàlisi i les 
propostes sobre convivència i seguretat. 
d) Proposar i suggerir a la regidoria de Convivència i Seguretat totes aquelles accions que el 
consell decideixi i, quan sigui oportú, traslladar-les al consell de Ciutat. 
e) Vehicular i debatre afers extraordinaris que li siguin encomanats per l’alcalde, pel regidor, 
pel Ple de l’Ajuntament o pel consell de Ciutat. 
 
 
Valoració del personal tècnic municipal de l’àrea responsable 

És un espai representatiu a la teoria perquè el reglament preveu una participació molt 

representativa. El que passa és que només acostumen a assistir-hi unes 15 persones i està 

format per 25. Potser hi faltarien representants d’entitats esportives i món empresarial.  



És un espai informatiu en el que els assistents donen la seva opinió. A vegades esdevé un espai 

de treball però això ja costa més. 

El reglament és molt rígid i poc flexible en l’activitat del dia a dia ja que no permet que hi 

assisteixin persones no designades com a membres i això fa que quan la persona designada no 

hi pot assistir, l’entitat en qüestió no hi pugui ser representada. 

També és un espai de coordinació sobretot entre professionals que treballen en temes de 

seguretat i prevenció. 

 

Valoració d’alguns dels membres que en formen part 

 Membre 1: el consell és un espai informatiu en el que cadascú pot explicar les seves 

preocupacions i els temes que li interessen. Es parla de temes relacionats amb mobiliari 

urbà malmès i de temes de civisme. No es fa retorn però la gent ja veu que les coses que 

han demanat s’han arreglat perquè veuen el mobiliari arreglat o les parets netes, per 

exemple. Considera que és un espai molt bo per anar a fer tertúlia i que al principi hi 

anava més gent que al final. 

 

 Membre 2: És un espai útil perquè et fas una idea del que passa a Vic. Cadascú explica 

una mica el que fa. 

 

Valoració de la regidoria de Participació 

 Es compleixen els objectius. 

 Consell representatiu del sector però potser faltaria més presidents de comunitats de 

veïns/es i obrir-lo a altres entitats i el món empresarial. 

 És un espai merament informatiu (no hi ha incoherència amb les funcions establertes al 

reglament). Espai bàsicament unidireccional que funciona més com a espai de 

comunicació o de canalització de demandes i queixes que com a òrgan de valoració i 

assessorament. 

 És un bon espai de coordinació i transversal 

 Revisant les actes es veu que els primers punts de l’ordre del dia són els informacions 

que vol proporcionar la regidoria. Al final hi ha un punt de pluja d’idees que és el de 

precs i preguntes i allà és on intervé la ciutadania fent peticions en la majoria dels casos. 

 La regidoria duria endavant les mateixes accions sense el consell. No aporta valor 

afegit com a estructura de participació tot i que tècnicament es valora com un espai 

útil d’interlocució i canalització de demandes. 

 

Recomanacions de la regidoria de Participació 

 Revisar internament (tècnics i polítics) la composició, les funcions, els membres, els 

objectius.... del consell. Determinar qui hi falta. 

 Compartir amb els membres del consell tot allò acordat internament i arribar a un acord 

de funcionament. 

 Recordar a cada sessió els objectius i les responsabilitat compartides del consell. 

 Dinamitzar el consell de manera que sigui un espai de debat i deliberació de les 

polítiques se seguretat, civisme, convivència.... 



 Totes les propostes que surtin debatre-les i consensuar-les abans de tirar-les endavant. 

 Fer retorn i seguiment de els propostes i projectes. 

 

 

7. CONSELL DE COOPERACIÓ 
Què diu el reglament? 

El Consell Local de Cooperació al Desenvolupament de Vic (CLCDV) és un òrgan de participació 

sectorial de caràcter consultiu de l’Ajuntament de Vic, que té la funció d’assessorar-lo en 

matèries de cooperació i desenvolupament, mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens i 

qualsevol altre tipus d’aportació i/o recomanació d’interès 

Les funcions principals del CLCDV són: 

 Estudiar i proposar, si és el cas, els criteris i les prioritats que han de regir els plans 
d’actuació en matèria de cooperació internacional. 

 Estudiar i proposar, si és el cas, les condicions de les adjudicacions del fons de 
cooperació per al desenvolupament, per tal de garantir-ne la transparència i la qualitat. 

 Estudiar i avaluar aquelles iniciatives i projectes en matèria de cooperació que sol·licitin 
el suport dels recursos de l’ajuntament per al seu desenvolupament. 

 Estudiar, proposar i impulsar iniciatives, campanyes d’informació i de sensibilització de 
la població que es consideri prioritàries en matèria de cooperació internacional i 
solidaritat. 

 Coordinar accions de caire ciutadà en col·laboració amb altres institucions, entitats i 
col·lectius a fi d’optimitzar els recursos humans, pressupostaris i materials i assolir-ne el 
màxim ressò. 

 Col·laborar amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en l’aplicació, gestió 
i control de recursos per a projectes i comptar amb el seu assessorament en l’avaluació 
i el seguiment de determinades iniciatives en les que l’Ajuntament pogués col·laborar. 

 Col·laborar, si és el cas, en l’edició i distribució de material de difusió dels valors 
relacionats amb la cooperació internacional. 

 Estudiar i proposar, si és el cas, el finançament de projectes tendents a la formació de 
persones en aspectes de cooperació, ja sigui pel mateix personal intern de l’Ajuntament, 
per persones vinculades a entitats o per ciutadans en general. 

 

Valoració del personal tècnic municipal de l’àrea responsable 

Sobre el paper està format per 30 entitats, a la pràctica són unes 20. En general es valora com 

un consell representatiu del sector tot i que sempre faltaria gent (dones, per exemple). També 

s’apunta que és un sector molt voluntari (hi ha poques entitats professionalitzades) i això fa que 

l’assistència a les reunions no sigui sempre l’esperada. El reglament està no està actualitzat. Les 

entitats que hi participen són molt diverses i això queda reflectit en el Pla de sensibilització. 

Un altre dels seus punts forts és que és un espai d’intercanvi de coneixement per les entitats 

que treballen per objectius similars des d’àmbits molt diferents. En la mesura que el consell 

intervé en el Pla Anual i el Pla Director també es fa de forma participada, hi ha un elevat grau 

d’incidència de les entitats que formen el consell en la política municipal de cooperació.  

És un espai de treball, de debat i reflexió, a vegades també és un espai informatiu, sobretot per 

aquelles entitats que no treballen ni a la Índia ni a Senegal (que són les línies prioritàries de 



l’Ajuntament). Tot i que és poc informatiu, es considera que encara ho hauria de ser menys. Tot 

es debat conjuntament, però costa molt construir propostes conjuntament. Costa que les 

entitats dels Consell, més relacionades directament en cooperació es facin seves les activitats 

que organitza el Consell i que hi participin activament i/o se’n facin coresponsables.  

 

Valoració d’alguns dels membres que en formen part 

 Membre 1: hi ha una línia molt clara per part de les tècniques i es treballa amb molta 

coherència; les decisions que es prenen no són arbitràries i van en sintonia amb el que 

marca l’Ajuntament.És important seguir una línia clara, i aquest consell la té. També és 

important que un consell tingui al darrera personal tècnic que el sàpiga portar, i aquest 

consell ho té. Destaca de nou la importància de col·laborar amb entitats externes al 

sector de la cooperació, com ja es ve fent.També remarca com a positiu que hi ha molt 

contacte entre reunió i reunió i que és molt important cuidar la part més relacional com 

es va fer (sessió de comiat amb en Joan López i sessió de benvinguda d’en Toni Serrat). 

Es té la sensació que els membres estan informats en tot moment i això es valora com a 

positiu. 

 

 Membre 2: és un consell madur i consolidat i  ben dinamitzat. Les accions que es 

planifiquen generalment són transversals i impliquen altres regidories i això és positiu 

per conèixer, implicar-se i treballar conjuntament.  

Considera que cal buscar però un projecte comú per tal que tothom s’hi impliqui i es 

coresponsabilitzi. Quan s’ha fet tothom ha treballat molt amb una mateixa línia: bagul 

de cooperació, jornades d’Àfrica, el Vic per la Pau i la fira de cooperació han tingut molta 

incidència a tota la ciutat. 

Incideix directament amb les polítiques ja que en temps de crisi, no sols s’ha mantingut 

la partida sinó que s’ha incrementat. L’element important és el Pla Director de 

Cooperació consensuat amb les entitats i vigent en totes les actuacions.  

És molt positiu que les persones dinamitzadores tinguin molt coneixement del tema i no 

perdin la visió participativa i no es converteixi a la llarga en informatiu. 

 

Valoració de la regidoria de Participació 

 No es compleix el reglament al cent per cent perquè aquest es va aprovar quan la línia 

política de l’Ajuntament era la cooperació indirecta. Ara es treballa des de la cooperació 

directa i per això el reglament no està actualitzat. Tot i així, el Consell funciona amb el 

Pla director de cooperació, consensuat amb tots els membres del consell i amb altres 

actors de cooperació de la ciutat. 

 Les entitats es coresponsabilitzen si hi ha projectes comuns. 

 Es prenen decisions sobre el pla de sensibilització, que es planifica conjuntament. 

 És un consell representatiu d’aquelles entitats que treballen la cooperació a la Índia i 

Senegal, de les grans ONGs i d’entitats que organitzen activitats de sensibilització, tot i 

que hi falta entitats que treballen la cooperació en termes generals. 

 Hi ha contacte constant amb les entitats, hi ha retorn. 

 La dinamització és molt important per no perdre de vista la part de participació i 

implicació de les entitats. 



 La regidoria no duria endavant les mateixes accions sense el consell. Si que aporta 

valor afegit com a estructura de participació. 

 

Recomanacions de la regidoria de Participació 

 Refer el reglament del consell de cooperació adaptant-lo a la cooperació directa. 

 Continuar incorporant altres actors per tal d’implicar cada vegada més a centres 

educatius, entitats i persones de la ciutat. 

 Compartir els objectius i les funcions una altra vegada amb tots els membres.  

 Continuar planificant el pla de sensibilització cada vegada més participat. 

 Buscar conjuntament un projecte comú en el qual tothom es pugui coresponsabilitzar. 

 

 

 

8. CONSELL DE JOVES 
Què diu el reglament? 

El Consell de Joves de Vic (CjV) és un òrgan de participació de la població jove de Vic, de caràcter 

consultiu, impulsat per l’administració per tal que les persones joves intervinguin en la 

construcció de les polítiques públiques a la ciutat. 

Les funcions del CjV són:  

- Avaluar l’evolució del Pla Local de Joves de Vic (PLJV) cada any i participar en tots els processos 

que l’afectin.  

- Valorar conjuntament amb l’Ajuntament els projectes prioritaris als quals donar subvencions 

cada any (a l’hora de signar els convenis amb entitats).  

- Esdevenir un punt de trobada de joves de diferents entitats i jovent no associat a partir del qual 

promoure projectes conjunts i la seva participació en esdeveniments de ciutat (Setmana de la 

Ciutadania, Festes, etc).  

- Proposar noves actuacions, canvis, millores, etc. al Servei de Joves de l’Ajuntament.  

- Recollir propostes, suggeriments, iniciatives, etc. dels i les joves de Vic i ser un òrgan 

interlocutor de l’Ajuntament.  

- Representació del jovent de Vic en altres estructures de participació municipal (Consell de 

Ciutat, etc)  

- Esdevenir un espai on poder recollir la veu dels i les estudiants dels centres educatius de 

secundària de Vic, i de la Universitat de Vic, a través dels seus representants. 

 

Valoració del personal tècnic municipal de l’àrea responsable 

Fins el 2013 funciona com a espai de trobada juvenil  amb joves d’edats molt variades (entre 12 

i 25 anys). Donada la distància entre uns i altres, a partir de 2013 es comença a treballar amb els 

delegats de secundària per separat a través de les Taules d’Estudiants. Les entitats que 

actualment participen al Consell de Joves són unes 8; des de Joventut es considera que el sector 



juvenil està correctament representat en aquest Consell tot i que s’indica que potser hi faltarien 

més grups informals i les seccions juvenils dels partits polítics 

Teòricament els membres tenen un termini de 15 dies per proposar punts a l’ordre del dia. No 

hi ha espai per al debat i l’elaboració conjunta de propostes: Els grups de joves/entitats fan 

demandes individualitzades i si són viables econòmica i tècnicament l’equip tècnic decideix tirar-

les endavant.  Tot i que és un espai en el que es poden fer propostes globals, aquests són sobre 

accions concretes proposades des de la regidoria o bé es fan però depenen del vist-i-plau de la 

regidoria. No hi ha en cap cas coresponsabilitat dels membres en les activitats que ells proposen. 

Es prenen decisions però són sobre accions concretes, en cap cas el consell té incidència sobre 

les actuacions de la regidoria.  

És important fer alguna cosa real i que els joves el vegin com un recurs. 

 

Valoració d’alguns dels membres que en formen part 

 Membre 1: en general és un espai informatiu i de propostes; de debat ho és menys. És 

un espai en el que els joves assistents exposen propostes (demandes) com rebaixar el 

preu del bus urbà per als joves o que les entitats juvenils puguin assajar a l’Atlàntida 

sense pagar. És un espai en el que els joves habituats a participar hi estan ben 

representats (minoria i poca diversitat) però no els que no acostumen a participar. Es fa 

una reunió per trimestre. Entre reunió i reunió tot és molt fred, no hi ha cap mena de 

comunicació. En algun moment es dóna resposta a les demandes però a vegades passa 

massa temps. 

 

 Membre 2: ho defineix com un espai en el que es fan propostes d’activitats i després es 

voten aquestes propostes. Per exemple: el Pollastre Jove. Considera que és un espai 

representatiu perquè inclou a joves de totes les edats. Li resulta útil formar part del 

consell perquè li dóna cobertura per poder realitzar les idees/projectes que tenen com 

a entitat. Es prenen decisions i s’arriba acords sobre la programació d’activitats però no 

hi ha cap mena de coresponsabilitat en la seva organització: ells van allà i diuen la seva 

opinió, res més. Desconeix que existeixin altres consells de participació a la ciutat i troba 

que la comunicació amb els joves per explicar-los l’existència del consell és nul·la; diu 

que potser s’hauria de passar pels instituts a explicar el consell de joves. Pel que fa la 

comunicació interna no n’hi ha més enllà de les reunions i dels enviaments d’actes 

d’aquestes reunions. 

 

Valoració de la regidoria de Participació 

 No és d’obligada creació per llei però la normativa insta als governs locals a promoure’ls. 

 Es requereix presentar sol·licitud per formar-ne part. Es posa un límit a la flexibilitat 

addicional al reglament. 

 No es compleixen els objectius que estableix el reglament. 

 Revisant les actes, no es reflexa en absolut que es tractin les necessitats, preocupacions 

i inquietuds dels joves de la ciutat. Se’n desprèn que és un espai informatiu en que la 

regidoria informa de les activitats i projectes i al final hi ha un torn obert de paraules en 

el que es tracten temes puntuals. 



 Els joves fan demandes en aquest torn de paraules obert però són més pròpies de 

l’entitat que les fa que representatives dels/les joves de la ciutat. No hi ha debat ni 

deliberació ni construcció col·lectiva de propostes. 

 No es tracten temes que preocupen realment als joves: ocupació, habitatge, formació 

continuada..... 

 No és un consell representatiu dels joves de Vic ja que només representa aquells joves 

que formen part d’una entitat i que estan acostumats a participar. 

 La regidoria duria endavant les mateixes accions sense el consell. No aporta valor 

afegit com a estructura de participació. 

 

Recomanacions de la regidoria de Participació 

 Aprofitar l’elaboració del Pla jove per detectar qui hauria de formar part del consell que 

reflectís la diversitat de la ciutat. A més, haurà de determinar quines són les principals 

problemàtiques dels joves per tal de poder reorientar les polítiques. 

 Compartir amb els joves els interessos, necessitats, preocupacions... per poder refer els 

objectius del reglament del consell o per crear estructures temàtiques molt més 

flexibles: grups de treball, grups d’interessos, fòrums temàtics, taules d’experts, 

comissions.... aquestes estructures més flexibles considerem que poden aportar més 

participació ja que tenen a veure amb temàtiques sectorials. 

 Sigui quina sigui la o les estructures escollides cal debatre i fer propostes consensuades 

impulsades pels mateixos joves. Sobretot les polítiques joves haurien de ser les sorgides 

de les estructures de participació. 

 Considerem que és important incorporar joves de grups informals, entitats, centres 

educatius de batxillerat, escola d’adults.....  

 

 

 

 

9. COMISSIÓ DE FESTA MAJOR 
Què diu el reglament? 

L’objecte de la Comissió de Festa Major de Vic és la de participar directament en l’organització 
de la Festa Major de Vic. 
 
Les principals funcions de la Comissió de Festa Major de Vic son: 
- Estudiar i proposar els actes que es duran a terme a la Festa Major de Vic, i que conformaran 
la programació oficial d’aquesta. 
- Organitzar la Festa Major de Vic en funció de les propostes presentades a l’Ajuntament per la 
Comissió de Festa Major i aprovades per aquest, en base al que s’expressa en l’Article 3 d’aquest 
Reglament. 
- Coordinar les possibles subcomissions que es puguin crear per tal de donar suport a 
l’organització.  
 

 

Valoració del personal tècnic municipal de l’àrea responsable 



Està formada per unes 40 persones, en la seva majoria homes d’entre 25 i 40 anys, tot i que 

habitualment hi assisteixen unes 10 persones. Es considera que és una comissió que integra els 

representants del sector. No obstant, seria bo ampliar i diversificar la participació. 

Espai de treball molt útil al qual el regidor/a no acostuma a assistir pel seu tarannà operatiu en 

el que es creen propostes però no de forma conjunta. Un cop les persones que hi participen ja 

s’han assegurat que la seva activitat es durà a terme, es desvinculen de la comissió. No hi ha 

coresponsabilitat de les entitats en l’organització de les activitats, si no són les seves. 

Es fan 9 reunions l’any; els membres estan informats en tot moment.  

 

Valoració d’alguns dels membres que en formen part 

 Membre 1: Espai decisiu 100% en el que s’elabora tota la programació. És una estructura 

que incideix totalment en l’Ajuntament ja que la comissió té tota la legitimitat (que li ha 

donat l’Ajuntament) per organitzar la festa major. Considera que és una comissió ben 

representada ja que les entitats de cultura popular hi són totes. Tot i així creu que 

sempre és bo ampliar i variar i que podria estar bé convidar altres entitats no 

relacionades amb la cultura popular. 

Se senten informats en tot moment per part de l’Ajuntament. Hi ha molt contacte 

perquè es fan moltes reunions. Reconeix que les entitats es coresponsabilitzen poc en 

l’organització de les activitats alienes i ho justifica pel fet que el calendari és molt apretat 

i que no tenen temps. En contrapartida, com que el pressupost global és molt baix, les 

entitats posen de la seva butxaca una part de diners per tirar endavant activitats com 

els sopar o part de la pirotècnia del correfoc. Pertànyer a la CFM li aporta moltes coses, 

totes elles positives. 

 

 Membre 2: És un espai que incideix totalment en l’ajuntament. Però falta gent nova, 

aire fresc per no fer el mateix de sempre. Seria bo obrir la comissió per no monopolitzar 

com fan algunes entitats. Es coresponsabilitza a les entitats però de manera separada. 

És a dir, l’entitat s’ocupa d’organitzar la seva pròpia activitat però no col·labora en 

l’organització de les altres. Pel que fa a les reunions, el tarannà és que les entitats venen 

per obtenir finançament per la seva activitat i, un cop l’obtenen, es desvinculen de les 

reunions. Hi ha força reunions i ens veiem bastant sovint, se senten informats. Estaria 

bé que just al final de la festa major hi hagués una reunió de valoració, que és quan un 

es recorda de tot. La gent coneix que hi ha una comissió però no s’explica com formar-

ne part. Seria bo explicar-ho tant al programa com per altres vies. És un espai útil, a la 

nostra entitat ens ha servit per obrir-nos a la ciutat i per conèixer altres associacions. 

Les entitats acostumen a actuar de manera tancada en elles mateixes; seria bo buscar 

fórmules de col·laboració entre elles. 

  

Valoració de la regidoria de Participació 

 La comissió disposa de pressupost propi (90.000€). 

 Es compleixen els objectius definits al reglament. 

 Hi ha retorn d’informació tot perquè es fan reunions molt sovint però no es fa avaluació 

fins al cap de molt temps. 



 La coresponsabilitat en l’organització de les activitats és molt baixa o nul·la, les entitats 

només es coresponsabilitzen de lo seu. 

 És un espai representatiu de les entitats de cultura popular però pràcticament no inclou 

altres tipus d’entitats. Seria bo obrir la comissió a altres agent i col·lectius. 

 La regidoria no duria endavant la mateixa Festa Major sense la comissió. Si que aporta 

valor afegit com a estructura de participació. Tant els membres com el personal tècnic 

en fan molt bona valoració. 

 

 

Recomanacions de la regidoria de Participació 

 Continuar amb la comissió de Festa Major redefinint alguns aspectes conjuntament amb 

les persones que formen aquesta comissió: 

o Incorporació de nous membres 

o Consensuar activitats en les reunions a través del debat  

o Coresponsabilitzar de les activitats al membres de la comissió i a les seves 

entitats 

o Obrir la comissió a altres sectors que habitualment fins ara no hi ha participat, 

per exemple el consell de cultura o el de joves....  

o ...... 

 És molt important la dinamització d’aquesta comissió. Fins ara, les entitats estan 

contentes perquè un cop aconsegueixen poder fer el que han proposat ja no assisteixen 

més a les reunions. Hi ha propostes que les ha de tirar endavant l’ajuntament, per tant, 

cal tenir en compte el debat i el compromís de tots els membres de la comissió. 

 Fer avaluació quantitativa i qualitativa de les activitats de Festa Major per millorar la 

planificació un cop finalitzada la Festa Major. 

 

 

 

 

10. CONSELL DE CIUTAT 
Què diu el reglament? 

El Consell de Ciutat és l’òrgan de participació i de consulta de caràcter global que té per 
objectiu debatre i valorar les grans línies estratègiques i els afers principals a la ciutat de Vic. 

El Consell de Ciutat exerceix les següents funcions: 
a) Promoure accions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora 
de la qualitat de vida de la ciutadania. 
b) Assessorar l’Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i gestió municipal i 
generar consens ciutadà en temes d’interès general. 
c) Conèixer i debatre els projectes estratègics de Vic, els grans projectes urbans i de 
desenvolupament social i econòmic de la ciutat. 
d) Actuar com a garant de la participació dels diferents interlocutors socials en l’anàlisi i les 
propostes sobre assumptes de caràcter social i econòmic. 
e) Donar suport als consells sectorials i territorials, i conèixer-ne les conclusions, iniciatives i 
deliberacions. 



f) Debatre altres temes que li siguin encomanats per l’alcalde o pel Ple de l’Ajuntament. 
g) En sessió informativa qualificada, estar informat dels criteris principals del pressupost 
municipal i fer el seguiment dels principals programes d’atenció municipal. 
h) D’acord amb el marc legislatiu vigent, poder proposar processos consultius i de participació a 

la ciutadania. 

Valoració del personal tècnic municipal de l’àrea responsable 

És un espai informatiu en el que no s’acostumen a fer propostes ni a debatre cap tema. 

Majoritàriament hi assisteixen persones entre 40 i 60 anys, amb una proporció similar entre 

homes i dones. Les entitats que acostumen a assistir-hi són: veïnals, consorci hospitalari, algunes 

entitats culturals i alguns partits polítics. Principalment assisteixen també persones amb interès 

per temes que es tractaran en la sessió, segon ordre del dia. El darrer any només es van realitzar 

dues reunions i l’assistència acostuma a ser d’ entre 30 i 35 persones (27%). 

No hi ha espai per al debat ni per a la creació conjunta de propostes. La majoria estan només 

recolzades per una entitat o persona que les proposa. L’espai no genera debat entre els 

assistents ni es fan propostes conjuntes.  

Es prenen acords a través de les propostes que puguin fer els membres del Consell. Si les 

propostes que tenen suport d’altres persones s’analitzen i es presenten a la regidoria pertinent. 

Moltes vegades no se’n fa el seguiment i es queden en un no res. Al plenari no es fa retorn sinó 

que es fa de forma individualitzada a la persona o entitat que ha fet la proposta. Poques 

propostes en els darrers anys han tingut incidència en les polítiques. La més important, 

participada i destacada ha estat la Declaració de Vic.  

 

Valoració d’alguns dels membres que en formen part 

 Membre 1: Es convida sempre a la mateixa gent i per tant sempre es veuen les 

mateixes cares a tot arreu. Hi trobo a faltar gent que té temps, té ganes de participar i 

està motivada. Potser de les entitats hauria d’assistir-hi persones que estan en segona 

línia. Hi solen assistir unes 30 persones que són sempre les que estan a tot arreu. La 

gent parla i opina a títol individual.  Caldria que els representants d’entitats estiguessin 

obligats de debatre els temes en el marc de la seva pròpia entitat abans de donar 

resposta al Consell. Fomentar el debat en el si de les entitats. 

S’ha convertit  en un espai purament informatiu. Els grups de treball és una altra cosa. 

Ha estat una feina molt intensa i enriquidora en el grup de la Declaració de Vic però en 

la resta no. A vegades hi ha hagut propostes de crear algun grup de treball o d’altres que 

al final no han tirat endavant perquè ni les mateixes persones que ho han proposat s’hi 

ha implicat. 

De totes maneres no es fomenta la participació. A vegades el polític que portava el 

consell a les preguntes que se li feien donava respostes crispades i això no dóna peu a 

preguntar més. Ni el mateix Consell fomenta la participació. L’ambient no era distés, tot 

i que la gent era molt vàlida.  

A vegades ens han fet creure que algunes coses que s’havien debatut al Consell s’havien 

traduït en noves propostes però ja es tenia preparat abans. No s’ha canviat polítiques ni 

hi ha hagut incidència. Proposa que les línies estratègiques de ciutat es marquin 

conjuntament amb el Consell de Ciutat, si és així, cap polítics tindrà valor de fer un canvi 



de cromos a l’hora d’aprovar el pressupost municipal. Altres vegades es fan propostes 

que queden en un no res, no hi ha cap mena de retorn. 

Caldria un plantejament de que vol la gent i que vol el Consell. Fins ara és 2 cops l’any, 

1,5h i cap a casa. El Consell funciona molt bé perquè no passa res, ningú demana 

resultats, hi ha foto de grup, a vegades algun càtering i un orgull de pertànyer a un 

consell perquè han pensat amb tu i ets una persona important. Si no hi vas mai, no passa 

res....... La majoria de ciutadans no saben què és el Consell de ciutat. No pot ser tant bo 

si la majoria de la ciutadania no sap que hi és i no coneix que s’hi fa. Conèixer és 

implicació. 

No hi ha compromís per part dels participants. Hi ha d’haver un deure i una obligació 

entre les dues parts, una comunicació bidireccional, no puntual i clientelista, sinó no es 

crea vinculació ni relació de coresponsabilitat.  

A ningú se li ha dit que s’espera d’ell al Consell, ni que hi voldria trobar. Falta empatia, 

buscar la part emocional no tècnica. És avorrit. Per participar s’ha d’emocionar. Sembla 

que es va a passar comptes i ja ho sabem que l’ajuntament fa molta feina però no cal 

que ens ho expliquin tot, aquesta part ni emociona ni implica. 

 Membre 2:   normalment hi ha sempre la mateixa gent, entre 30 i 40 persones. Es troben 

a faltar ciutadans anònims i gent d’altres àmbits. Les sessions són protocol·làries, 

mastodòntiques i no conviden massa a la participació ni al debat. Ha participat a una 

comissió i considera que va ser molt interessant i es va fer molta feina. Unes 5 persones 

van estar treballant el tema d’uns 200 joves de la ciutat que quedaven fora del sistema 

educatiu i no treballaven. Es va treballar amb tècnics municipals i entitats i els resultats 

van estar positius. Tot i que no recorda que hi hagués seguiment ni retorn. El retorn i el 

seguiment és bàsic de cara a la transparència i a la motivació per seguir participant. 

Segurament els que es treballa i proposa es fa però la ciutadania que hi ha participat no 

ho sap, ni tampoc ho demana. Segurament estem acostumats a que no faci retorn. En 

tot el que s’ha treballat amb comissions sí que ha tingut incidència i ha creat estructures 

i millora de les polítiques. Sobretot en el cas de formació complementària per a joves, 

que és el que coneix. A les comissions o grups de treball sí que es coresponsabilitza a la 

ciutadania, a les propostes de plenari no. La gent proposa, dóna la seva opinió i aquí es 

queda, normalment ni els mateixos que proposen ho recorden mai més o s’impliquen. 

Fer el traspàs de la informació cap a la UVic, per exemple, és molt difícil. Potser el paper 

de la universitat hauria de ser de donar suport, assessorar o aportar professionals. 

 

 Membre 3:  Les representacions no són majoritàries en cap dels sectors, ara bé, la 

participació demana un procés i, cal tenir en compte que no sempre hi ha hagut tradició 

participativa i que en els darrers anys  s’ha delegat a els ajuntaments la responsabilitat 

política i s’ha creat molts consells. Les persones que hi participen ho fan més a títol propi 

que com a entitat ja que no traslladen la informació entre entitat i consell. En cap cas és 

un espai de planificació conjunta, tot i que estaria bé que ho fos. El Consell no disposa 

de pressupost propi. Per fer reals les propostes del Consell es necessita un pressupost, 

cosa que no està prevista en el pressupost municipal, excepte el cas de les partides del 

pressupost participatiu.  

Estaria bé saber, conèixer, discutir quines són els fonaments/idees/objectius  del Consell 

i quina incidència política ha de tenir. Cal un Consell sempre que sigui operatiu i serveixi 

per incidir en la planificació de les actuacions municipals. El Consell no serà mai una 



pèrdua de temps si les propostes que fa són escoltades, compartides i es duen a terme. 

L’ideal seria que les propostes dels Consells es poguessin fer reals i que la regidoria de 

participació en fos el mitjà. 

 Membre 4: És un consell representatiu, hi assisteixen moltes entitats. En el seu cas, 

participar-hi no li aporta res, considera que hi ha entorns més productius. A l’inici es va 

pensar com un espai per fer propostes;  es va començar amb molta força i ganes però 

amb el pas del temps aquesta intenció es va anar desinflant i al final es va convertir en 

un espai més aviat informatiu. No és un espai útil per a les entitats, el consell de ciutat 

no els resulta necessari per poder treballar en xarxa. A Vic ja es treballa molt en xarxa i 

no cal passar pel consell de ciutat per fer-ho. És important que hi hagi personal tècnic al 

darrera que se’n ocupi exclusivament més enllà de fer arribar una acta i un ordre del 

dia. Sobretot hauria de treballar en el seguiment dels compromisos adquirits i de la 

comunicació amb l’exterior. Seria interessant crear estructures més puntuals 

(comissions) per treballar temes concrets. 

 

 Membre 5:  és un espai poc participatiu que es fa per quedar bé i en el que hi ha poc 

interès per donar informació interessant que permeti fer propostes a la ciutadania. No 

s’aguanta per enlloc i la prova està en que l’assistència ha disminuït molt amb el temps. 

Es va generar molta expectativa i després no s’ha acabat complint res del que es va dir. 

La gent ha de sentir que anar allà serveix per alguna cosa. És un espai en el que es podria 

arribar a acords però tot acaba quedant en res i això desmotiva a la gent. En el seu cas 

hi assisteix perquè li aporta reconeixement a la seva entitat.  

Fa el comentari que creia que ja s’havia acabat el consell perquè no es va fer cap reunió 

al llarg del 2015 i per això ja ho donava per acabat. No, no hi ha cap mena de 

comunicació. Hi ha una manca de retorn molt important. Per exemple el tema dels 

pressupostos participatius no es va fer cap retorn de quines propostes havien sortit 

guanyadores; la persona entrevistada se’n va assabentar per la premsa. 

 

 Membres 6 i 7:  en general és un espai informatiu. No és un espai massa bo per decidir 

ja que hi ha massa persones. Alhora la gent ha de percebre que anar allà i dedicar-hi 

temps i esforç serveix per alguna cosa. Les entitats haurien de poder parlar més i exposar 

les seves necessitats. A partir d’un problema d’una zona concreta (ex: pas de vianants) 

es podria extrapolar i treballar allò a tota la ciutat. Falta gent jove i treballar més 

l’assistència dels representants dels consells sectorials. També representants de la Festa 

Major. No hi ha retorn i la comunicació amb els membres no es bona ja que s’envia l’acta 

i poc més. Proposa que: 

Les entitats poguessin decidir amb l’ajuntament l’ordre del dia i els temes a tractar i que 

hi hagués una mena de delegat de les entitats que fes seguiment dels acords presos i ho 

comuniqués a les entitats.  

o Sobre el web: estaria bé que les entitats que tenen web posin a algun lloc que 

formen part del consell de ciutat, què és i l’enllaç cap al seu web i viceversa: que 

el web del consell enllaci amb el web de les entitats que en formen part.  

o Canviar la disposició de l’espai: taula quadrada amb el nom de l’entitat a qui 

representa al davant. 

o Convidar a tècnics de diferents àrees (per exemple urbanisme) per abordar 

temes com la reforma de la Rambla Hospital o bé l’Eixample Morató.  

o Fer comissions específiques i estructures puntuals per temes concrets. 



o Donar a conèixer els consells sectorials i els espais de participació que hi ha a 

Vic. 

o Que els consells sectorials reportin el que fan al Consell de Ciutat 

 

 Membre 8: hi solen haver més o menys les mateixes persones representants d’entitats. 

Potser hi troba a faltar persones del món empresarial, que no sap si hi són o si és que 

no assisteixen ja que alguna vegada hi ha vist algú. Les opinions de les persones que hi 

assisteixen són puntuals i personals, no són el reflex de l’entitat. Si hi ha decisions que 

afecten directament al col·lectiu que ell representa sí que s’informa a tots els col·legiats, 

sinó no. Assistir al consell li aporta obtenir informació de primera mà, considera que les 

polítiques les ha de decidir els polítics que per això han estat votat, ens representen i al 

seu programa ja hi portaven definides unes polítiques. El que s’hauria de discutir és la 

manera com portar a terme aquestes polítiques. Hauria de ser un espai en el que es 

plantegessin temes importants i que es puguin debatre en el grups operatius de treball 

i es puguin traspassar al sector que representa, per exemple concursos d’obres que hi 

haurà al llarg de la legislatura. 

No tothom ha de formar part dels debats. Cal donar confiança als professionals dels 

diferents temes que, en cap cas han d’assumir per paper del tècnic, però si que el poden 

assessorar i donar la seva opinió. Per exemple, quan es parla d’urbanisme hi ha 

participar professionals del sector, fer propostes i després la ciutadania podria opinar 

sobre quina és la proposta que més li agrada, però no considera que al debat hi hagi 

d’haver grups heterogenis. 

 

 Membres 9 i 10: Al principi el Consell era molt divers, hi havia un centenar de persones 

molt diverses. En els darrers dos anys la participació ha anat decaient, hi ha entre 30 i 

35 persones més o menys les mateixes. Hi troba a faltar la diversitat de la ciutat. Els 

col·lectius d’immigrants no hi són representats i a Vic hi ha un 25% de persones 

immigrades de procedències ben diferents. Quan parlem d’immigrants no parlem 

només d’africans, la diversitat en els nouvinguts encara és molt més gran. És més  

informatiu que propositiu. Sobretot hi ha molta informació, es dóna tot dat i beneit. 

Només s’ha fet retorn amb la Declaració de Vic i els pressupostos participatius. Però no 

hem de perdre de vista la Declaració perquè la gent hi ha treballat molt. La Declaració 

de Vic es va aprovar pel Ple i això fa que s’hagi de modificar polítiques i incidir en 

polítiques socials. La Declaració de Vic és un treball immens i hauria de tirar-se endavant 

per reconeixement a la gent que hi ha participat.  

Els polítics tenen responsabilitats i cal que les assumeixin i donin respostes a les 

demandes de la ciutadania. No sempre reben resposta del que demanen. Cal crear 

confiança de nou amb els polítics. En general la gent no hi té confiança i això fa que no 

es creguin la participació. Cal mantenir el Consell però amb l’energia del principi, 

renovar els càrrecs i buscar dins les entitats qui ha de ser el representant. És molt 

important el retorn i la informació que es dóna. Arribar a més col·lectius i que siguin el 

màxim de representatius. Tenir una idea o estratègia política de ciutat i anar tots a la 

una. No anar fent provatures i no definir línies de ciutat, la gent es perd amb això. Cal 

crear comissions de treball i plenaris. Proposen un òrgan rector que defineixi unes línies 

polítiques de ciutat i grups de treball en relació a aquestes línies. Reconeixement cap a 

la gent que treballa per la ciutat, no amb trofeus, sinó fent seguiment, retorn, confiança, 

transparència i deixar decidir o codecidir coses important. 

 



 

 Membre 11: considera que l’assistència és baixa i que hi ha persones que representen a 

entitats que no es reuneixen mai. Els grups polítics ja tenen el seu espai on participar, el 

consell hauria de ser l’espai de la ciutadania i no dels grups polítics. Caldria que fos 

l’espai de debat de la societat civil i sobretot de les entitats, escoles, institucions.... no 

hem d’oblidar les entitats esportives, ni les d’immigrants, però cal que qui hi sigui treballi 

i que hi hagi tots els col·lectius, estiguin o no constituïts. Creu que és un espai purament 

informatiu i que només hi ha hagut dos projectes molt interessants i molt participats als 

que s’hauria de donar continuïtat; la Declaració de Vic i els pressupostos participatiu. La 

Declaració de Vic és gairebé un programa social de la ciutat, consensuat i molt ben 

treballat i cal que es reivindiqui el seguiment i el compliment de les propostes. No hi ha 

retorn, de fet tampoc es demana, ja que la gent va allà, escolten, diuen la seva i se’n 

van. S’hauria de buscar persones que es comprometessin a ser-hi i sinó canviar-les. Ser 

del consell apuja l’ego i hi ha un orgull perquè et sent més vigatà i més ciutadà però és 

un exercici important de democràcia i tothom hi hauria de passar en un moment o altra.  

El consell hauria de ser l’espai de la societat civil. En aquests moments la societat civil 

va pel davant de la política i això ha de fer reflexionar als polítics perquè donin més 

importància als espais de participació.  

Proposa grups temàtics i un plenari a l’any. Cal però una bona dinamització i 

complementar o validar propostes a través de les xarxes socials. 

 

Valoració de la regidoria de Participació 

 No és d’obligada creació per llei. Només hi estan obligats els municipis que tinguin més 

de 250.000 habitants. 

 El reglament es compleix en tot allò que fa referència al funcionament, excepte en el 

nombre mínim d’assistència per tal de celebrar una sessió ordinària (1/3 dels membres). 

Tampoc es compleixen la majoria dels objectius fundacionals com ser l’òrgan de debat 

de les polítiques estratègiques i grans projectes municipals, de promoure accions de 

millora de la cohesió social i la qualitat de vida, d’assessorament en política i gestió 

municipal, ni de proposta de processos consultius i de participació.  

 En quant a la composició: hi ha representativitat a la teoria (130 integrants) però no pas 

a la pràctica (hi assisteixen un 27% de persones amb perfils molt similars). No és un 

consell representatiu de la ciutat. 

 No hi ha retorn ni seguiment i això es considera bàsic per motivar a la participació i donar 

una visió transparent de l’administració. 

 Els membres del consell de ciutat són els mateixos que hi ha a tot arreu. És el mateix 

ajuntament qui els ha convidat. 

 Les comissions funcionen i tenen més incidència sobre les polítiques municipals que el 

plenari. Moltes persones del mateix consell i d’altres destaquen el treball fet en la 

Declaració de Vic i de la importància que sigui un full de ruta en l’àmbit social. 

 La majoria d’entrevistats considera que una altra de les propostes que hauria de 

treballar i que va sorgir del consell de ciutat són els Pressupostos participatius. 

 Es fomenta poc el debat, fins i tot tampoc s’ha portat a debat les funcions, els objectius 

i la incidència que les decisions han de tenir en la política municipal 

 La ciutat duria endavant les mateixes actuacions sense el consell. Tal i com funciona 

ara no aporta valor afegit com a estructura de participació. 

 



 

Recomanacions de la regidoria de Participació 

 Definir quins temes volem que siguin tractat en el marc del consell de ciutat 

 Decidir qui hi ha de ser i com el consell pot ser representatiu de la ciutat 

 Compartir amb els membres del consell el temes, els membres i els rols 

 Incorporar persones seleccionades aleatòriament a través del padró.   

 Estructura més oberta i flexible que permeti convidar-hi altres persones 

 Debatre sobre prioritaris de ciutat 

 Segons els temes a tractar fer-ho amb estructures: fòrums, comissions, grups de 

treball... i plenari. 

 Fer retorn  i seguiment 

 Fer visibles les decisions que es prenen en el consell 

 

 

 

11. CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

Tots els municipis que tinguin delegades competències en matèria d’educació (art. 159.4 de la 

Llei catalana d’Educació) han de constituir obligatòriament un Consell Escolar Municipal i és 

voluntari en la resta de casos, però sempre entès com a òrgan de consulta i de participació de la 

comunitat eductiva (art. 173 de la Llei catalana d’Educació). Vic té delegades aquestes 

competències i per tant cal que constitueixi el Consell Escolar Municipal.  

La llei catalana deixa oberta la qüestió sobre la seva composició, funcions i funcionament en ús 

de l’autonomia organitzativa municipal. Però la previsió és que aquest consell integri el conjunt 

de consells sectorials d’aquest municipi. De totes maneres hauran de formar part del consell: 

En municipis de més de 15 centres educatius, com és el cas de Vic, el CEM ha d’estar format per 

44 persones. Es recomana convocar: 

 Ajuntament 

 Pares o mares 

 Alumnes 

 Mestres 

 PAS 

 Direccions centres públics i privats 

 CRP 

 LIC 

 Inspecció  

 Altres sectors vinculats ....................... 

 

  



RECOMANACIONS GENERALS: 

Abans de convocar els consells cal fer un treball previ. 

 QUI. Decidir entre tècnics i regidors dels diferents agents del territori que considerem 

que haurien de ser al consell sectorial. Considerar que les entitats veïnals no poden 

estar a tot arreu. Tampoc a cada consell hi pot haver representants dels altres consells 

de la ciutat. 

 QUÈ. Redefinir quins temes es tractaran al consell, que siguin important, que parteixin 

de necessitats, que siguin coherents, que formin part de polítiques públiques i que 

permetin participació. 

 QUAN. Pensar en cada quan convocarem el consell, decidir-ho conjuntament amb els 

seus membres 

 COM. Disposar d’eines de dinamitzar i pensar com seran les sessions: evitar incloure-hi 

molts temes, que siguin excessivament informatives, que els temes a tractar ja estiguin 

decidit i no permetin modificacions.... crear complicitats i emocions. (segons Ferran 

Ramon-Cortés a l’Illa dels cinc farts  hem de ser capaços de moure emocions! En la 

construcció del nostre missatge i en l'acte mateix de comunicació hem d'aconseguir 

<<tocar>> la gent. Arribar al seu cor. Les coses que tan sols entenem, les oblidem. Les 

coses que, a més d'entendre, les sentim, les recordem per sempre). 

 PER QUÈ. Definir molt clar quines propostes pot fer el consell, com es farà el seguiment 

de les propostes, com es treballaran, com s’implicaran els membres del consell, com 

se’n farà el retorn.... i fer-ho conjuntament amb els membres del consell. Les decisions 

importants cal prendre-les junts. 

 

Convocar a les persones que hem decidit que han d’estar al consell 

 Fer conjuntament un exercici de reflexió sobre si cal crear un consell o busquem una 

forma de participació més flexible i més adequada. 

 Compartir amb els diferents agents els objectius, el funcionament, la periodicitat, la 

definició.... 

 Debatre sobre el la planificació: qui, què, quan, com, per què i arribar a un acord de 

redefinició del consell de manera compartida 

 Debatre sobre que espera l’ajuntament del consell i que n’esperen els membres  

 Definir si el consell tindrà uns membres fixes o es podrà convidar i hi podran participar 

altres persones (experts, persones a títol individual....) 

 

Reformulació 

 Adaptació del funcionament del consell a través dels acords arribats en la sessió de 

constitució. 

 Enviar aquesta reformulació d’acords als diferents membres perquè siguin validats 

 

 

 

 



Acompanyament/formació per part de la regidoria de participació: 

 Eines de dinamització per a tècnic dinamitzadors dels Consells 

 Trobades 2 cops d’anys de tècnics dinamitzadors per compartir tècniques i eines de 

dinamització 

 Suport i assessorament  

o En la creació 

o En el seguiment 

o En l’avaluació 

o puntual 

 

 

12. CONSELL ASSESSOR D’URBANISME 
 

En els darrers anys hi ha hagut canvis importants en la legislació sobre urbanisme. Els canvis més 

importants fan referència explícita a la participació ciutadana i al dret d’informació a la 

ciutadania sobre els processos urbanístics duts al territori. 

L’art. 8 de la Llei d’Urbanisme (Llei 3/2012 de 22 de febrer) assenyala que s’han de garantir i 

fomentar els drets d’iniciativa, informació i participació ciutadana en els processos urbanístics. 

Fa referència als principis de publicitat i exposició pública dels processos urbanístics de 

planejament i gestió i de les seves figures i instruments, com el mateix conveni. També preveu 

que els ajuntaments constitueixin voluntàriament consells assessors urbanístics com a òrgans 

locals de caràcter informatiu i deliberatiu. 

Òrgans de participació en urbanisme 

Els ajuntaments poden constituir consells assessors urbanístics, amb facultats deliberatives i 

informatives. D’acord amb l’art. 24 del Reglament d’Urbanisme les seves funcions són: 

 Proposar mesures i actuacions que es puguin incloure al programa de participació 

ciutadana. 

 Formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació o considerar les propostes del 

planejament per garantir els objectius del desenvolupament urbanístic sostenible. 

 Opinar sobre les al·legacions presentades al pla. 

 Estudiar, proposar  i seguir les mesures destinades a fomentar la participació en aquest 

àmbit. 

Els consells estaran integrats per membres designats per l’ajuntament provinents dels sectors 

següents: representants d’altres administracions públiques, de corporacions, associacions i 

institucions de la societat civil, experts en urbanisme, habitatge, medi ambient i altres àrees 

relacionades amb urbanisme. 

 

Polítiques d’habitatge 

La llei 9/2011 de 29 de desembre de promoció de l’activitat econòmica estableix que els 

ajuntaments tenen l’obligació d’obrir processos participatius i d’exposició pública durant la 

tramitació del Pla Local d’Habitatge, tot i que deixa en mans de la normativa municipal 

corresponent la forma concreta de preveure aquests processos. L’aprovació correspon al Ple. 



PERCEPCIONS I RECOMANACIONS GENERALS: 

PERCEPCIONS GENERALS  

Funcionament: 

 La majoria de consells són espais en els que es proporciona informació i es programen 

activitats però no hi ha debat, ni deliberació ni reflexió sobre les necessitats d’aquell 

sector o generals de la ciutat. 

 Actuen com a canals d’informació de l’Ajuntament i de canalització de demandes 

particulars. Són la via per tenir accés directe amb el regidor/a i treure’n benefici propi.  

 La majoria de persones entrevistades diuen que van a les reunions per obtenir 

informació que d’altra manera no tindrien. També perquè formar part d’un consell els 

aporta prestigi i reconeixement personal. 

 No hi ha coresponsabilitat en l’execució de propostes: els membres acudeixen a les 

reunions,  diuen la seva i després no s’impliquen en res més. Probablement hi té a veure 

el fet que siguin espais merament informatius. 

 Importància de treballar conjuntament projectes i coses concretes; no només reflexió. 

Activitat focalitzada en l’acció.  

 Els reglaments aporten rigidesa al funcionament del consell. 

 

Composició i estructura: 

 Les estructures són molt jeràrquiques. Presidència i Secretaria són de l’Ajuntament. No 

hi ha obertura a la ciutadania en l’estructura ja que aquesta només forma part del 

Plenari. En general no són espais representatius.  

 La majoria de les persones que assisteixen als consells no traspassen la informació a la 

resta de membres de la seva entitat. No representen l’entitat; es representen ells 

mateixos. 

 

Comunicació i incidència: 

 La comunicació amb l’exterior és molt fluixa: la gent no coneix que existeixen. No hi ha 

relació entre consells ni tant sols amb el consell de ciutat; en general la gent que 

participa en un consell desconeix que n’hi ha d’altres. 

 La comunicació interna també és molt fluixa: no hi ha retorn més enllà de les actes de 

les reunions que s’envien per correu electrònic. Els membres acostumen a tenir la 

sensació que les propostes que fan queden a l’aire i això els desmotiva. Si hi ha retorn 

sobre alguna proposta, acostuma a ser a títol individual adreçat exclusivament a la 

persona que ha fet la proposta. 

 

 

 

 

 



RECOMANACIONS I PROPOSTES 

Estructura i composició: 

 Derogar els reglaments dels Consells que no es vulguin mantenir. Modificar els 

reglaments dels que si que es vulguin mantenir i fer-los més generalistes i flexibles. 

 Ampliar i diversificar la participació escollint ciutadans/es per sorteig a través del padró 

municipal i admetent la presència de grups formalment no constituïts. Eliminar 

l’admissió exclusiva per invitació de l’ajuntament i obrir-la a aquelles persones que per 

iniciativa pròpia en vulguin formar part. 

 Donar horitzontalitat a l’estructura. Vol dir incorporar la ciutadania més enllà del 

plenari. Per exemple, el Consell Municipal d’Associacions de Barcelona està vicepresidit 

per un representant associatiu, que és escollit entre les pròpies entitats i que té unes 

funcions de representació específiques delegades per la presidència (alcaldia). 

 La participació hauria de començar abans de la reunió en si. És important decidir 

conjuntament l’ordre del dia perquè són els temes que es tractaran a la reunió. 

 

Comunicació: 

>> Externa: 

 Millorar la comunicació dels webs: posar enllaços als webs de les entitats que formen 

els consells i demanar a les entitats que posin al seu web que formen part d’un consell i 

ho enllacin a la seva pàgina. 

 Penjar les actes al web. 

 Vincular els webs a les xarxes socials. 

>> Interna: 

 Canviar la disposició espaial, sobretot en el cas del Consell de Ciutat. Eliminar la taula 

presidencial i posar una taula en la que tots els membres es vegin la cara i un rètol que 

digui qui és qui ja que no tothom es coneix. 

 Treballar el retorn i seguiment de propostes fent comunicacions periòdiques sempre 

adreçades al plenari. 

 

Funcionament: 

 Introduir metodologies participatives a les sessions per tal de fomentar el debat i la 

deliberació. És important consensuar amb la ciutadania què s’espera d’ella i quins són 

els objectius compartits. Definir objectius realistes consensuats i línies d’actuació 

compartides. 

 Haurien de ser espais orientats a l’acció o focalitzats en la recerca de solucions a 

problemes concrets.  

 Convidar a experts, empreses i a tècnics d’altres àrees que no siguin l’àrea referent del 

consell a les sessions de treball. Organitzar fòrums i/o taules de treball sobre temes 

concrets. 

 La dinamització és molt important per no perdre de vista la part de participació i 

implicació de les entitats. Per això proposem fer assessorament al personal tècnic 

referent per tal de que les sessions siguin més participatives i dinàmiques.  

 



SI ES VOL CREAR UNA ESTRUCTURA ESTABLE DE PARTICIPACIÓ 

 

TREBALL PREVI: Decidir entre polític, tècnics 

amb el suport de participació 

1a CONVOCATÒRIA 

Estructura idònia de participació: taules, 

comissió, consell, fòrum.... 

Compartir l’estructura i acabar de redefinir-la 

per tal que tothom s’hi sentit implicat 

Objectius, funcions, funcionament i 

vinculació 

 

Compartir regles del joc 

Qui és imprescindible que hi sigui i qui 

considerem que estaria bé qui hi fos 

(diversitat) 

 

Qui hi troben a faltar. A qui més caldria obrir-

ho perquè quedi representada la diversitat. 

Decidir si cal convidar externs, experts..... 

puntualment 

 

Temes que es treballaran 

 

Compartir temes prioritaris per la regidoria i 

temes prioritaris per la ciutadania 

 

Incidència a les polítiques sectorials 

 

Tot i que per llei els consells no poden ser 

vinculants, és important arribar a un 

compromís compartit 

 

Periodicitat de les sessions 

 

Decidir conjuntament cada quan es faran les 

reunions i si s’utilitzaran també eines on-line 

 

Dinamització. Imprescindible que siguin els 

tècnics responsables i els polítics 

 

Necessari un treball amb les entitats i 

participants en relació a la participació 

ciutadana 

Eines de dinamització 

 

Avaluació i rendició de comptes a cada sessió 



 



 

o 

o 

o 

o 

 

o 

o 

o 

o 

 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 





 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


