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1. INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament d’Alcanar ha dut a terme un procés de reflexió sobre la
participació de la ciutadania en el municipi, d’aquest, en surt l’objectiu de
disposar d’una eina que permeti establir uns criteris comuns per poder
planificar la completa participació del municipi. Aquest procés no parteix de
zero. El nostre municipi compta amb un bagatge bastant extens d’experiències
sobre participació ciutadana, concepte que en els darrers anys ha anat
guanyant rellevància i pes en les actuacions de la regidoria de Participació
Ciutadana. El present document, el Pla Local de Participació Ciutadana
d’Alcanar, és el resultat d’aquest procés reflexiu sobre les actuacions en
matèria de participació, realitzades en el municipi durant els darrers anys.
Aquest Pla sorgeix de la voluntat de l’Ajuntament de dotar-se d’un instrument
de planificació que estableixi les línies, els objectius i les accions necessàries
per a dur a terme en l’àmbit de la participació en els pròxims anys. I, com no
podia ser d’una altra manera, el Pla Local de Participació Ciutadana, s’ha
volgut planificar amb la col·laboració dels ciutadans i ciutadanes del nostre
poble. Per això, la metodologia dissenyada consisteix en sessions de debat,
primer amb l’equip de govern i després amb totes les entitats i consells
consultius al nostre abast, dividits per grups de treball territorials i sectorials,
per tal d’arribar als acords que beneficiïn a tothom.
En el la seua elaboració, s’han tingut en compte tots els elements que
intervenen en el procés de participació ciutadana, amb l’objectiu d’identificar els
aspectes que cal millorar o modificar en funció de les accions i experiències
passades i poder fer sentir la veu de la ciutadania en els diferents àmbits
municipals.
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2. DIAGNÒSTIC DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A ALCANAR
La metodologia que s’ha utilitzat per a la realització de la fase de diagnosi
sobre la participació ciutadana a Alcanar, ha estat l’avaluació de l’estructura,
els recursos i la normativa municipal, l’organització i la coordinació municipal i
altres dades d’interès relatives al context sociodemogràfic, econòmic i
comunitari.
2.1.

Anàlisi del context, dades demogràfiques i socioeconòmiques

Per tal d’analitzar el context i poder treballar des d’unes conclusions
estadístiques sobre la població del municipi, s’ha realitzat una recerca
d’aquelles dades significants a l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
de l’any 2019; dades que han estat contrastades amb la web MERCURI, el
Sistema d’Informació Socioeconòmica local de la Diputació de Tarragona.
El total de població d’Alcanar és de 9.418 habitants, el qual suposa una
densitat de 200,1 habitants per Km² tenint en compte que la superfície total del
municipi és de 47,07 Km². D’aquest total, 4.748 habitants són homes mentre
que el 4.670 restant són dones; xifres que no denoten una gran diferència.
Respecte als grups d’edat, la xifra més alta ve representada pel grup de 15 a
64 anys, que suposen 6.084 habitants. D’una altra banda, pel que respecta a la
nacionalitat procedent dels habitants del municipi, 1.953 habitants són
estrangers, el que denota que no hi ha tanta migració en comparació a la xifra
d’habitants de nacionalitat espanyola.
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A continuació, es detallen aquestes xifres en gràfiques visuals:
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Com a data d’interès, també hi ha un grup de la població que està residint a
l’estranger però continuen empadronats al municipi:
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2.2.

Anàlisi de la normativa municipal

En el procés de redacció i actualització del Pla Local de Participació Ciutadana,
esdevé clau l’anàlisi de la normativa existent sobre participació ciutadana i
qualitat democràtica. En aquest cas, havent avaluat el Reglament Orgànic
Municipal (ROM) així com, els diferents reglaments que regulen els Consells
Municipals de els quals, s’estipulen com a organismes consultius i de
participació democràtica i ciutadana en els sectors específics.
D’aquest anàlisi documental realitzat sobre el Reglament Orgànic Municipal, del
7 de novembre de 1995, es conclou que si bé aquest regula en el seu article 7è
la forma dels debats del Ple i la participació de les diferents comissions
informatives en aquest.
L’Ajuntament, tenint en compte el marc de referència jurídic, té atorgada la
màxima referència quant a participació com a organisme de gestió local.
A banda del ROM, l’any 2017 es va aprovar dins del marc normatiu local, el
reglament de Participació Ciutadana, per la necessitat de tenir una regulació
pròpia respecte a la participació i la qualitat democràtica d’aquesta dins
l’Ajuntament d’Alcanar. El reglament defineix els objectius de la participació
ciutadana en l’àmbit municipal, així com les polítiques específiques mitjançant
les quals es regeix l’acció a dur a terme, les vies i canals de participació
ciutadana i els seus consells de participació; clarificant que la participació
esdevé al mateix temps, un dret i un deure cívic per a tothom, ja que com més
alt sigui el nivell d’implicació, millor convivència hi haurà en el municipi.
Des del reglament es defineixen les formes de participació tant dels ciutadans
com de les associacions ciutadanes i també, dels consells de participació; és
en el seu article 7è en el qual es fa referència a la participació en les sessions
ordinàries del Ple Municipal, el qual reformula l’escrit en el ROM i especifica
que qualsevol ciutadà o associació, tindrà dret a intervenir en els plens.

En aquest sentit, l’Ajuntament té l’objectiu de millorar la qualitat de les decisions
públiques juntament amb la qualitat democràtica.
Per això, el pla sobre participació ciutadana no ha de tenir només la referència
pròpia del municipi, donat que hi ha reglaments que no adeqüen la necessitat
pròpia de la participació, per això també ha d’establir referències amb altres
administracions públiques i organismes de l’entorn com la Generalitat de
Catalunya; la qual reconeix en el seu Estatut la participació ciutadana com un
dret fonamental de les persones en l’article 29: “Els ciutadans de Catalunya
tenen dret a participar en condicions d’igualtat en els afers públics de
4

Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i
en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis”.

2.3.

El model de la participació a Alcanar i l’escenari actual

L’Ajuntament, sempre ha apostat per la participació dels ciutadans i ciutadanes
en els assumptes de gestió municipal que impliquen a la població, en aquest
sentit, ha posat en pràctica diferents instruments i mecanismes d’informació de
cara a la ciutadania donat que, el seu accés i la seva difusió és un pilar
fonamental de la participació ciutadana.
L’Ajuntament ha d’assegurar que els ciutadans disposen de les dades
necessàries i dels suficients elements per a opinar i valorar sobre el tema que
els hi afecta. Els participants en òrgans i processos de participació han de
disposar de tots els elements que cal tenir en compte per a una participació de
qualitat i de transparència. Les noves tecnologies i els mitjans de comunicació,
han tingut un pes molt important en el procés participatiu del Pla de Participació
Ciutadana. Els mitjans de comunicació permeten acostar l’administració a la
ciutadania. En aquest sentit, l’Ajuntament utilitza els mitjans de comunicació
com a via habitual per difondre la informació municipal i d’interès dels ciutadans
de la manera més òptima i eficient, trobant les sinergies necessàries entre el
web municipal, les xarxes socials, el butlletí informatiu i Alcanar Ràdio.
Aquests mecanismes d’informació i comunicació municipal són:
-

Web municipal (www.alcanar.cat). Modificada l’any 2017, sent aquest un
dels primers reptes del nou mandat, seguint els estàndards actuals tant
des del punt de vista estètic com pel que fa als requeriments de bon
govern que han de complir les administracions públiques. En la web
s’inclou un epígraf específic sobre transparència en el que es posa a
disposició de la ciutadania informació pública de caràcter institucional,
organitzatiu i econòmic.

-

Butlletí informatiu d’Alcanar, les Cases d’Alcanar i Alcanar Platja “Viure
Alcanar”. Aquest és una modificació de l’anterior revista municipal, el
qual passa a ser gratuït per tal de garantir l’accés a la informació pública
de tota la ciutadania. Aquest, presenta un format més actual i més breu,
en el qual preval la informació de qualitat i de proximitat. També es pot
consultar el butlletí en línia en el web municipal.
Xarxes socials. L’Ajuntament d’Alcanar aposta per la capacitat que
aquestes xarxes tenen per apropar l’Administració a la ciutadania, ja que
ajuden a informar d’una manera transparent sobre les decisions i
gestions que es realitzen diàriament en el consistori i permet establir un
canal estable de comunicació amb la ciutadania. Amb l’objectiu de què

-
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-

-

des d’una mateixa xarxa social, qualsevol persona pugui accedir a totes
les activitats i serveis que es porten a terme des de l’Ajuntament d’una
manera més senzilla i còmoda. Amb la mateixa línia de treball, a través
d’aquestes pàgines s’atenen els comentaris i inquietuds de la ciutadania
amb el menor temps possible. Els tres perfils constitucionals es troben a
Facebook (Ajuntament d’Alcanar), a Twitter (@AlcanarAJ) i a
Instagram (@alcanaraj).
Servei de Whatsapp. Un canal de difusió mitjançant el qual, des de
l’Àrea de Comunicació del consistori es comparteixen continguts sobre
l’actualitat municipal, el trànsit, alertes d’última hora (avisos,
emergències, etc.), així com altra informació de caràcter prioritari.
També es fan arribar notificacions sobre les activitats que organitza
l’Ajuntament. Al ser un canal de difusió, la comunicació es unidireccional,
per tant no es poden generar converses ni es contesta, ni es rep
informació per aquesta via.
Alcanar Ràdio. L’emissora municipal d’Alcanar emet des del maig de
1997 a través del 107.5 de la FM i recentment ha estrenat una nova
pàgina web (www.alcanarradio.cat) on comparteixen tots els seus
programes i l’actualitat del municipi i el territori. La seva programació té
com a objectiu prioritari la informació local, el tractament i la difusió de
temes relacionats amb el nostre municipi, en tots els seus àmbits, així
com la divulgació de totes les iniciatives i activitats sorgides a la població
i les seves entitats.

La participació ciutadana en els afers públics és un dret reconegut en el marc
jurídic i un compromís en la relació de l’Ajuntament amb la ciutadania. La
millora i el foment de la participació és una prioritat de l’Ajuntament a l’hora
d’elaborar les polítiques públiques.
Els processos de participació tenen com a objectiu recollir les aportacions de la
ciutadania en relació amb diverses temàtiques, per això, l’Ajuntament d’Alcanar
duu a terme la consulta ciutadana del procés participatiu en el pressupost
d’inversions municipals anuals. També, es constitueixen els consells sectorials,
consells de participació enfocats als diferents sectors de l’activitat municipal, els
quals tenen caràcter consultiu i tracten temes d’àmbit general del municipi i els
propis del seu camp.
Pel que fa al teixit associatiu; les associacions tenen un paper que sempre s’ha
centrat en la defensa dels interessos col·lectius mitjançant els moviments
veïnals, els quals adquireixen força en ser reconeguts pel seu paper
reivindicatiu. En aquest sentit, la participació ciutadana, com a dret fonamental
de la ciutadania i principi inspirador de l’administració local, ha d’acompanyar
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les seves actuacions, especialment aquelles que es troben relacionades
directament amb activitats vinculades a la participació local.
A través del desenvolupament de l’Hotel d’Entitats, la regidoria de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament d’Alcanar té la voluntat de facilitar el suport
d’infraestructura a les entitats i associacions del municipi. Aquest equipament
esdevé un incentiu per a una major cooperació associativa i un reforçament per
a la participació de les entitats i associacions en la vida social del nostre
municipi.
En relació amb el municipi, és important analitzar quin és el nombre d’entitats
que estan registrades al municipi, així com les associacions de veïns; i quin
volum representen aquestes i el nivell d’associació que tenen. I també, l’anàlisi
dels grups informals existents i els mecanismes de suport a l’acció comunitària,
el suport logístic, d’assessorament en formació i els ajuts econòmics que reben.
En aquest sentit, es pot destacar que el municipi d’Alcanar disposa d’un ric
teixit associatiu amb pluralitat d’entitats de l’àmbit cultural, esportiu, social i
veïnal. El nombre total d’aquestes segons les dades que disposem és
d’aproximadament un total de 81 entitats locals que impulsen i organitzen
activitats de diferents tipologies dirigides a la ciutadania del municipi.

REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS REGISTRADES
AJUNTAMENT D’ALCANAR
ENTITATS CULTURALS, SOCIALS, EDUCATIVES I ESPORTIVES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CLUB DEPORTIU ALCANAR
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BASSA
ASSOCIACIÓ JUVENIL JOVES CASENCS
AGRUPACIÓ CICLISTA ALCANAR
ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT PERE
ESCOLA MARJAL LES CASES D’ALCANAR
CARITAS PARROQUIAL D’ALCANAR (CARITAS DIOCESANAS DE TORTOSA)
AFA INSTITUT SÒL-DE-RIU
COR IÚBILO D’ALCANAR
ASSOCIACIÓ CULTURAL I PEL MEDI AMBIENT L’ESPIGOL
CENTRE ESPORTIU CANAREU
CLUB D’INICIACIÓ ESPORTIVA
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA ALCANAR
CLUB PATÍ ALCANAR
SOCIETAT DE CAÇADORS DIANA
GRUP DE TEATRE GRESOL
ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DE LES TRADICIONS D’ALCANAR
PENYA ENSAPATS
AGRUPACIÓ MUSICAL CANAREVA
ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA ALCANAR
7

AULA DE FOTOGRAFIA D’ALCANAR
CLUB BALLET ALCANAR
RECORDS TAURINS D’ALCANAR
AMPA ESCOLA JOAN BTA. SERRA
CLUB BASQUET ALCANAR
ASSOCIACIÓ CULTURAL D’ARMATS D’ALCANAR
LLAR DE PENSIONISTES I JUBILATS DE LES CASES D’ALCANAR
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN L’ESPLAI D’ALCANAR
MOTO ESPORT CLUB ALCANAR
FUNDACIÓ TUTELAR DE LES TERRES DE L’EBRE
CLUB TWIRLING ALCANAR
CLUB ESPORTIU LES CASES
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VETERANS ALCANAR
CLUB NÀUTIC CASES D’ALCANAR
FUNDACIÓ MERCÈ PLA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FILATELIA POLAR
ASSOCIACIÓ CULTURAL “LO RAFAL”
AFA ESCOLA MARJAL
AMPA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ALCANAR
ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA ALCANAR
XARANGA NO SE’N SALVA CAP
ASSOCIACIÓ DE LLIGA CONTRA EL CÁNCER DE LES COMARQUES DE
TARRAGONA
44 ASSOCIACIÓ DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL BENIFALLIM
45 CLUB TENNIS SERRAMAR
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

46 CENTRE D’ESTUDIS LINGÜÍSTICS I LITERARIS DE LES COMARQUES
CENTRALS DELS PAÏSOS CATALANS (CEL)
47 ALCANAR BADMINTON CLUB
48 ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA DE LES CASES DEL MAR
49 CONFRARIA DE PESCADORS CASES D’ALCANAR
50 ASSOCIACIÓ CULTURAL TAICHI-IOGA-PILATES (ACTIP)
51 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS URBANITZACIÓ SERRAMAR
52 AGRUPACIÓ DE TIMBALERS DE SANT ISIDRE D’ALCANAR
53 APAVAL-AMICS DEL RECLAM
54 TORNEIG JOSE RAMON SEGARRA
55 ASSOCIACIÓ DE CINEASTES CANAREUS
56 CLUB NATACIÓ I ESPORTS ALCANAR
57 CLUB BTT ALCANAR
58 ASSOCIACIÓ AMICS DEL CARRAU
59 ASSOCIACIÓ JUVENIL FOTEM-LI FOC. GRUP DE DIABLES D’ALCANAR
60 ASSOCIACIÓ PENYA CERRIL EMBOLAT D’ALCANAR
61 ASSOCIACIÓ VEÏNS LES CASES
62 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS URBANITZACIÓ LES FONTS
63 PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA
64 CENTRE D’ESTUDIS LO CODOLAR
65 CLUB ARTÍSTIC PATINATGE MONTSIÀ
66 ASSOCIACIÓ AMICS DEL BONSAI D’ALCANAR
67 ASSOCIACIÓ PROGATET LES CASES
68 AMEIBA (ASSOCIACIÓ DE MARES, EMBARASSADES I BEBÉS D’ALCANAR)
69 ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE SANT ANTONI D’ALCANAR
70 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FUTBOL ALCANAR 2015
71 ASSOCIACIÓ AMICS DEL TORD D’ALCANAR
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ASSOCIACIÓ VETERANS CANAREU
CLUB NATACIÓ FANECADA ALCANAR
CLUB TAEKWONDO ATENCIA ALCANAR
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RACONS DEL MONTSIÀ
ASSOCIACIÓ D’ACTIVITATS LUDIC-ESPORTIVES ILERCAVONS
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I LLEURE ALCANAR
HASTAG JOVES D’ALCANAR I LES CASES
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CAPEA
FEMENÍ ALCANAR CF
ASSOCIACIÓ ARMALL

3. CONSIDERACIONS PRÈVIES
La regidoria de Participació Ciutadana estableix vincles transversals amb les
diferents regidories, àrees, comissions informatives, associacions, etc. La seva
transversalitat fa que el diàleg i el treball sigui directe amb Alcaldia, amb les
regidories de Mitjans de Comunicació, Urbanisme, Educació, Patrimoni i
Ordenació Territorial, Governació, Medi Ambient i Joventut; aquesta posició
potencia l’objectiu de fomentar l’associacionisme i obrir canals amb la
ciutadania i treballar amb més proximitat; una oportunitat d’obrir-se al territori i
als àmbits sectorials que comprèn la gestió municipal.
D’aquesta manera, es pot avançar cap a un municipi amb una gestió de
proximitat que atengui els problemes quotidians i que faciliti la implicació i la
participació de la ciutadania en la vida pública. Així mateix, és important
augmentar i reforçar la presència associativa als espais de participació.
Els elements importants per a formular les línies de treball dins d’aquest àmbit
són:
Canviar el context, potenciar la dinamització social i comunitària, ja que en
la societat ha crescut, en gran part, el desinterès per la vida participativa en el
seu entorn. I és aquí on les entitats poden exercir com a elements de cohesió
del seu entorn social.
Canviar la naturalesa dels projectes i objectius; de manera que aquelles
entitats que només es mouen al voltant dels seus interessos, recuperin la
perspectiva comunitària, de barri i d’interessos compartits, amb uns projectes
formulats amb qualitat.
Potenciar la igualtat i la transparència; ja que la societat actual és molt
diversa i hi té cabuda un nombre significatiu de grups heterogenis i esdevé
objectiu de la regidoria de Participació Ciutadana la inclusió de tots els grups
residents al municipi dins de la participació.
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3.1.

Els valors de la participació

Per a entendre els valors que ha d’adoptar la participació, és important
entendre i especificar aquells conceptes els quals la ciutadania entén com a
participació ciutadana:
-

Transparència.
Proposta.
Opinió.
Atenció.
Col·laboració.
Comunicació.
Resolució.
Sinceritat.
Relació.
Imparcialitat.
Motivació.
Compromís.

Es considera que des de l’Ajuntament s’ha de realitzar una atenció de cara a la
ciutadania que expressi proximitat, transparència, sinceritat, comunicació i
compromís. Cal dirigir la participació ciutadana en tots els àmbits de la ciutat
per a seguir l’objectiu d’estendre la participació a tots els actors de la societat.
Això significa, assolir una visió molt més extensa de la participació que vagi
més lluny del teixit associatiu i de les entitats, ja que és important tenir en
compte la implicació de la ciutadania individual en la presa de decisions, posant
especial èmfasi en aquelles persones que normalment no tendeixen a
participar. La construcció d’un municipi des de la inclusió no és possible sense
la implicació de tots els col·lectius que en formen part.
Per això, l’Ajuntament ha apostat per consolidar el projecte d’una política de
participació ciutadana basada, principalment, en el diàleg, la proximitat i la
transparència amb tots els actors implicats en el procés.
Actualment, el concepte de participació ciutadana està associat amb el dret de
la ciutadania en participar de manera efectiva en els assumptes de la vida
pública local. L’Ajuntament entén la participació ciutadana com un procés
d’aprenentatge continu per millorar la qualitat de les decisions públiques,
aquest procés ha de configurar la relació entre l’Administració i la ciutadania.
Des de l’Ajuntament es motiva la ciutadania a formar part dels assumptes
públics mitjançant diferents mecanismes i processos, que vetllen per assegurar
a la ciutadania el dret a la informació, a fer consultes i propostes i a poder-ne
fer un seguiment i una avaluació.
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Per aquest motiu, l’estratègia de participació d’aquest pla requereix de
complicitat entre l’Ajuntament i la ciutadania pel que fa a la necessitat d’un
treball proper i compartit, és per aquest motiu que un dels valors més
importants és el treball entès des de la proximitat i des del disseny compartit.
És a dir, establir un marc de relacions entre l’Ajuntament i la ciutadania, basat
en la responsabilitat compartida de tots i totes, per a, d’aquesta forma,
promoure un sentiment de pertinença a la comunitat que incideixi directament
en la construcció d’un projecte comú.

3.2.

La necessitat d’un pla estratègic de participació ciutadana

Abans d’entrar en el detall de la proposta de continguts del Pla Estratègic Local
de Participació Ciutadana, s’han de tindre en compte algunes consideracions
prèvies. La participació ciutadana s’ha d’abordar com una política integrada
dins l’acció municipal, apostant per la qualitat democràtica i impregnant a tota
l’estructura i l’acció municipal.
És per això que cal apropar l'administració a la ciutadania; de forma que l'equip
de govern incorpori les polítiques de participació ciutadana a partir d'una
voluntat de transparència, diàleg, proximitat i coresponsabilitat. D'aquesta
manera, cal impulsar aquest pla des de la responsabilitat en la mesura en què
es planteja quin ha de ser el paper de l'Ajuntament a l'hora de resoldre els
reptes i les necessitats dels aspectes de la realitat municipal. Per tant, és
important la consideració de què no és només una tasca de la regidoria de
participació ciutadana, sinó que és una tasca conjunta amb les altres regidories
i la direcció de l'alcaldia.
Moltes vegades, la realitat interna de la mateixa administració pot ser una
barrera en l'assoliment d'una relació fluida entre les diferents àrees del
consistori. És per això, que el pla ha de permetre introduir aquells elements que
puguin millorar la gestió, l'eficàcia i la qualitat dels projectes. D'altra banda,
quant a la relació i la interacció amb la ciutadania, hi ha en moltes ocasions una
percepció d'allunyament que arriba a generar una desconfiança de la
ciutadania, aquesta situació és la que s'intenta combatre amb la difusió d'una
informació i una comunicació més transparents pel que fa a l'organització
municipal. Per això, és important aprofitar l'oportunitat quant a transparència i
comunicació, que les noves tecnologies ofereixen però no obstant això, no es
pot deixar de comunicar per via dels mitjans de comunicació més tradicionals,
donat que s'ha de tindre en compte la franja d'edat de la ciutadania. D'aquesta
manera, s'assegura que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin l'edat que
tinguin, estiguin informats sobre les activitats de l'Ajuntament així com, de
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l'agenda d'activitats que les diferents entitats i associacions ofereixen al
municipi.
També és important, tindre present que, perquè les polítiques de participació
ciutadana funcionin, cal crear condicions que facilitin aquest treball així com,
directrius que fomentin la participació implicant als ciutadans en els assumptes i
les decisions que els afectin. En aquest sentit, els objectius a seguir respecte a
participació ciutadana són els següents:
-

-

Tindre present en tot moment la normativa vigent, en la qual es garanteix
que tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de participar en els
assumptes públics.
Entendre la implicació de la ciutadania com un element bàsic i
indispensable davant dels nous reptes que presenta la societat.
Millorar i actualitzar els processos i mecanismes de comunicació
existents sempre que sigui convenient.
Establir normes senzilles i clares pel que fa a la participació ciutadana.
Estudiar totes les possibilitats per tal d'arribar a tots els sectors de la
ciutadania que vulguin implicar-se en els processos de participació.
Treure partit de les noves tecnologies de la informació per reforçar la
comunicació.
Reforçar el teixit associatiu del municipi.
Garantir la transparència i la informació tant dels processos que es
realitzin com de l'obtenció de resultats d'aquests.

En aquest sentit, el Pla Local de Participació Ciutadana esdevé necessari per a
la promoció de la participació ciutadana, donat que, aquest passa a ser un
marc de referència estable en les relacions entre els ciutadans i ciutadanes, les
entitats i associacions i l’administració local.
És un fet que la societat durant aquest temps ha anat evolucionant ràpidament
i, en aquest sentit, el nostre municipi ha experimentat un canvi considerable.
Els reptes que aquesta nova societat requereix, té el punt de partida en els
canvis que s'han de dur a terme des de l'administració. Per aquest motiu, cal
adequar l'organització municipal per a afavorir la millora de la participació
ciutadana sobre:
-

Fer una administració més accessible creant circuits d'atenció a la
ciutadania clars i senzills. Donat que l'atenció al ciutadà és la primera
cara de l'ajuntament, la primera interlocució i, per tant, la primera fase en
la participació. És necessari analitzar periòdicament, els serveis
d'atenció que ofereix l'Ajuntament per tal de poder detectar, en cas que
així sigui, possibles deficiències o canvis que s'han de produir amb
immediatesa.
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-

-

Cal promoure la descentralització per a aproximar l'administració al
municipi i, d'aquesta manera, fomentar la implicació de la ciutadania en
els assumptes públics que els afecten. Per a això, un dels elements de
participació creats són els Consells en diferents àmbits i en tots els
nuclis del municipi.
També, indagant en l'aspecte de transversalitat i coordinació entre els
diferents equips municipals mencionat anteriorment, cal donar
importància a l'adequació del consistori com a promotor dels
processos participatius. Per tant, l'organització de la participació en el
municipi, ha d'estar definida per un model que permeti la identificació i
l'ordenació de les diferents dimensions de la participació baix un sistema
coherent i transversal. Aquest model comporta definir uns criteris de
funcionament i identificar uns canals estables i puntuals de participació
que garanteixin l'eficiència del sistema participatiu. Per això és important
tindre en compte que no tots els instruments i canals de participació
ciutadana són competència directament de la regidoria de Participació
Ciutadana, sinó que el desenvolupament de tasques vinculades a aquest
àmbit, també és responsabilitat de les altres regidories del consistori pel
que fa a planificar els seus propis processos participatius, ja que, s'ha de
tenir en compte tota l'estructura municipal i el seu vincle amb l'àrea de
participació. És important destacar que el lideratge del funcionament
transversal dintre de l'organització recau en l'alcaldia.

L'actualització d'aquest pla local de participació ciutadana, es tracta d'una
elaboració minuciosa que passa per una tasca observadora i reflexiva, així
com, adaptar els diferents processos de participació a situacions d’excepció
com en la qual ens hem trobat aquest 2020 a causa de la Covid-19, ja que és
necessari introduir-hi elements innovadors i estratègics per tal de millorar les
relacions internes i externes de l'Ajuntament. La gestió municipal ha d'acotar el
sentiment de llunyania en la ciutadania i continuar aportant transparència i
fluïdesa comunicativa.
Sense informació no hi ha participació, per tant, cal que l'acció de govern i la
gestió de les polítiques públiques municipals segueixin una línia de
transparència informativa de cara a la ciutadania. Un element clau en la
participació ciutadana és la dimensió informativa, ja que, si es vol generar una
participació activa per part de la ciutadania, cal generar bons canals
d'informació i comunicació. Tant per a donar a conèixer els projectes i els
canals de participació d'Alcanar a la ciutadania per arribar al màxim nombre de
ciutadans més enllà d'aquells que habitualment ja participen. Com per a
generar opinions i aportacions informades per part dels agents socials implicats
en els projectes. En aquest sentit, les noves tecnologies hauran d'ajudar en
aquest plantejament d'Administració pública oberta i pròxima.
13

Cal la visibilització de les actuacions participatives i del model de la participació
ciutadana com a component de l'actuació municipal. Per això és important,
l'adopció per part de l'Ajuntament d'un model de participació ciutadana positiu i
coherent i l'incorpori dins de la imatge corporativa com a element de qualitat.
És important avançar cap a una democràcia que tingui en compte la ciutadania
d'una forma més constant, per tal d'aconseguir unes polítiques de participació
més properes que donin cobertura a tota la ciutadania. En aquest sentit, trobem
establert el reglament municipal de participació ciutadana, en el qual
s'estableixen els diferents mecanismes i es reconeixen els drets dels ciutadans
i ciutadanes i de les entitats a la participació.
Finalment, i un cop fixades en aquest apartat les condicions prèvies a tenir en
compte en el pla de participació ciutadana, cal entrar en el detall de tots els
aspectes participatius que ha de contemplar l'Ajuntament d'Alcanar en els
assumptes de participació ciutadana.
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4. QUI HAURIA DE PARTICIPAR?
Un dels principals valors per millorar la vida participativa del municipi és la
relació de l’Ajuntament amb la ciutadania i l’eficiència de l’organització
municipal. No podem perdre de vista el que entenem per cultura participativa,
per aquesta raó, un dels principals principis del pla és l’assoliment d’una millora
de la participació de la ciutadania en els afers de la vida pública local.
L’elaboració d’una estratègia de participació comporta també la complicitat
interna de l’Ajuntament i de la ciutadania respecte d’un treball pròxim i
compartit, un dels valors essencials és el treball des de la proximitat i el disseny
compartit. Les línies de treball en aquest sentit son:
-Impulsar la participació ciutadana en els diferents àmbits del municipi,
amb l'objectiu de fer valdre la participació, crear cultura participativa i evitar la
desafecció política. Cal que la participació ciutadana en la presa de decisions
dels assumptes públics sigui entesa per la ciutadania com un element
imprescindible en la gestió municipal. És per això que cal revalorar la
participació ciutadana i dur a terme una tasca important en la sensibilització de
la ciutadania sobre les polítiques de participació.
-Impulsar i millorar els òrgans estables de participació ciutadana, per tal
que esdevinguin espais de participació efectiva. Els òrgans de participació són
instruments que des de fa anys organitzen la participació ciutadana al nostre
municipi i que han esdevingut espais crucials de debat, deliberació,
acompanyament i contrast de l'acció de govern.
-La millora en els espais puntuals de participació. Els processos
participatius. Es tracta d'espais que no tenen voluntat de permanència en el
temps i que responen a un objectiu concret que en motiva la creació.
La primera pregunta que ens hem de plantejar i que condiciona el model de
participació d’Alcanar és: Qui hauria de participar? O, cap a qui orientem tota la
nostra política participativa?
La resposta evident és que aquesta participació va dirigida a tota la població
d'Alcanar, Les Cases d'Alcanar i Alcanar Platja. Tot i això, no deixa de ser una
resposta relativa, ja que donar per assegurat que la ciutadania al complet és
qui participarà en tots els assumptes no és un pensament realista i podem
caure en un error en pensar que això és possible.
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Tot i això, el principal objectiu és tota la ciutadania del municipi, a partir d'aquí
és important arribar al nombre més gran de persones possible tenint en compte
que segurament no serà el nombre total de ciutadans que hi viuen. Per a
arribar a aquest punt, és important compartir les reflexions i els debats sobre
els projectes municipals. Aquesta voluntat es manifesta quan es parla de
renovar i millorar els processos i mecanismes a l'hora de tractar la participació
de grups específics de població, ja que hem de tindre en compte tots els factors
que incideixen en què la societat sigui tan diversa.
Per tant, és important trobar moments per analitzar, diagnosticar i reflexionar
conjuntament sobre el model de municipi desitjat, sobre quina participació
volem aconseguir, i això només és possible si es parteix d'un bon coneixement
del terreny, de la realitat social i des de la proximitat.
També cal trencar mites, com per exemple, pensar que les persones, de per
si, no participen. És a dir, englobar a tota la població en el mateix sac quan el
percentatge de persones que no participen sigui probablement una quarta part
del de les persones que sí que participen i hi mostren interès. Tot i que, els
ciutadans i ciutadanes tenen altres preocupacions i molt sovint prioritzen en
aquells assumptes que els hi afecten més de prop. Això ens ha de portar a
reflexionar i a afirmar amb contundència que l'important de les polítiques de
participació no és la quantitat sinó la qualitat de la mateixa i les possibilitats
reals de poder i voler participar en els projectes.
És a dir, es pot afirmar que l’essencial de la participació no és que tothom
participi, és que tothom que vulgui participar pugui fer-ho, que és molt
diferent.
Per això, rep importància la millora del sentiment de pertinença a la
comunitat, des de la implicació del teixit associatiu i la utilització d’aquells
mecanismes que puguin facilitar la inclusió dels diferents col·lectius i sectors
del municipi. En l’àmbit de la inclusió, cal tenir present la representativitat i la
diversitat de les persones, tant en els òrgans estables de participació com en
els òrgans de decisió de les mateixes organitzacions.
En conseqüència, el model de participació que s’haurà de construir haurà de
ser molt flexible; pensat per a totes les necessitats i totes les possibilitats. Des
d’aquelles persones que desitgen participar cada dia en la gestió del govern
fins a aquelles que ni s’ho han plantejat però que en algun moment puntual,
tenen la necessitat o la voluntat de fer arribar la seva opinió a l’Ajuntament.
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4.1.

Elements a debat

A escala general, és important tindre en compte els següents temes
recomanables per a treballar en participació:
-

Processos de participació en si mateixos o de modificació de normatives
municipals o sectorials.
Actuacions municipals d’interès general de ciutat.
Actuacions municipals d’àmbit específic.
Planificació urbanística.
PUOS.
POUM.
Pla d’equipaments.
Plans d’actuació municipal.
Plans sectorials generals
Continguts de festes.
Definició i determinació de projectes d’inversió.
Definició i determinació de projectes de manteniment de l’espai públic.
Pressupostos participatius.

Tot el que s'ha comentat fins ara en relació amb els límits quantitatius de la
participació no vol dir però que un dels objectius d'aquesta política ha de ser
incrementar el nombre de persones que es comprometin en la gestió del
municipi, sinó incrementar el nombre de persones a les quals arriba la
informació des del consistori, participar o no fer-ho, serà decisió personal de la
ciutadania.
Aquest fet s'aconsegueix amb polítiques actives de participació, ampliant la
xarxa d'opcions participatives i obrint canals proactius de comunicació i
interlocució amb l'Ajuntament.
És adient posar èmfasi en el fet que la participació ciutadana és una política
educativa dels municipis; donat que crea ciutadania, cohesió social,
implicació en la comunitat, apropa el govern a les persones i enforteix les
institucions democràtiques. En aquest sentit, ampliar la base participativa és
una opció estratègica. No només per qüestió de qualitat democràtica, sinó
també per a evitar un dels perills de la participació "tradicional": que sempre hi
participen els mateixos; les mateixes persones, les mateixes entitats, i sovint
amb les mateixes persones en representació d'entitats diverses. Aquest fet de
vegades pot portar a confusió al considerar que una d'aquestes persones
"excessivament participatives", pot arribar a tota la ciutadania i ser la portaveu
d'aquesta.
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Cal fer un pas i implementar polítiques que tinguin en compte el conjunt de la
població. Apropar-se i generar sentiment comunitari no és possible sense un
treball en xarxa, tant en l'organització municipal com en el conjunt d'entitats o
agents socials. Tampoc és possible sense incorporar mecanismes que facin
possible més transparència de la informació. Aquí incorporem les noves
tecnologies i el paper que tenen a l'hora de millorar els canals de
comunicació i l'accés a la informació. Però tanmateix, també és present la
necessitat de reforçar els mecanismes presencials des d'una perspectiva de
proximitat, de confiança i de treball en xarxa.
Fomentar la cultura participativa és també sinònim d'enfortir la democràcia,
fent-la més atractiva per a les persones que sovint es mobilitzen quan els
assumptes en joc són propers. És per aquesta raó que és evident la necessitat
de treballar des dels barris, des dels nuclis, des de l'escola, des d'escenaris
propers en què siguin possible les experiències vivencials. Renovar-se passa
també per una tasca en la qual la comunicació, l'educació i la formació són
necessàries per aprendre a participar de diverses maneres.
Aquest procés de renovació de la participació “tradicional”, pren importància
donat que aquest presenta problemes essencials:
El primer, que les entitats i associacions, com a únic factor participatiu, no
tenen la capacitat per a decidir sobre els interessos, les inquietuds o les
problemàtiques de la resta de la ciutadania. I el segon, que sovint els dirigents
de les entitats com dèiem abans, no representen al conjunt del pensament de
les persones associades a aquestes.
Per tant, el públic a qui es demana que participi seria efectivament al
conjunt de la població, tant a la ciutadania associada com a la no
associada i, probablement, amb un accent cap a aquest darrer col·lectiu, com
si es tractés d'una certa discriminació positiva. En altres apartats d'aquest pla,
s'aprofundirà en les metodologies i les propostes per a aconseguir aquests
objectius, però abans, cal donar-li èmfasi a la base de les polítiques de
participació del nostre municipi, ja que en molts aspectes, suposa el punt de
partida en la implicació de la ciutadania en els afers d'Alcanar.
En aquest sentit, és essencial la utilitat d'eines com el Registre Ciutadà de
l'Ajuntament d'Alcanar, el qual agrupa a totes aquelles persones que han
manifestat la seva voluntat de participar en la gestió d'aquells assumptes
relatius al municipi. Mitjançant la inscripció al mateix, l’Ajuntament informa
periòdicament a aquelles persones inscrites, dels principals afers municipals i
sobre els assumptes relacionats amb la participació i l’associacionisme del
nostre municipi. El principal objectiu que persegueix el Registre Ciutadà, és
disposar d'un grup actiu de ciutadans i ciutadanes amb els quals pugui
mantenir un contacte permanent, fer-los arribar les propostes del govern, rebre
els seus suggeriments i ser informats de la gestió de l'Ajuntament.
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Algunes de les activitats que estan vinculades als membres del Registre
Ciutadà, són les següents:
-

Rebre el butlletí electrònic de l’Ajuntament.
Participar en les consultes ciutadanes en línia.
Participar en les consultes sectorials o per àmbits d’interès.
Ser consultat pel govern.
Fer arribar suggeriments i queixes.
Proposar iniciatives i actuacions.
Rebre la informació del Ple.

Com més ampli sigui aquest registre, més garanties hi haurà de què les
consultes siguin més representatives, més substantives les opinions i més
generalitzada la relació entre l'Ajuntament i les persones amb voluntat de
participar activament en la vida del municipi.
Les dues vies per inscriure's en el Registre, seran la web municipal i els fulls
d'inscripció que es troben disponibles a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de
l'Ajuntament. La via habitual de comunicació amb els membres del Registre és
el correu electrònic, tot i que per a aquelles persones que no en disposen
s'haurà d'utilitzar el correu postal.
En aquest sentit, la creació del Registre Ciutadà fou un pas endavant en la
implementació de la participació ciutadana en el nostre municipi, ja que aquest
suposa, el principi en la relació bidireccional entre el consistori i la ciutadania.
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5. COM S’ORGANITZA LA PARTICIPACIÓ?
Tal com es planteja la importància d'establir com a principal objectiu el
coneixement de l'estat participatiu actual, per identificar els reptes i les
necessitats des de la diversitat d'actors possibles i la quantitat de ciutadans als
quals es pretén que arribi l'oferta de participació; també esdevé primordial
clarificar els elements principals per a l'organització del procés de participació.
Un dels principals objectius del pla de participació ciutadana és actualitzar i
adaptar els mecanismes de participació existents, per fer possible la
implementació d'elements de millora. Aquesta tasca permet obrir una reflexió
sobre l'estat actual de la participació a Catalunya. La primera reflexió parteix de
la necessitat de compartir un mateix concepte sobre participació, per poder
assolir l'objectiu més genèric, tal com l'impuls de la participació ciutadana en
tots els àmbits del municipi.
Donat que, un pla de participació engloba la complexitat de la realitat
participativa del municipi, en aquest cas, s'ha estructurat seguint els àmbits
estratègics que ajuden en el moment d'estructurar el procés participatiu i
faciliten el debat sobre la majoria de temàtiques que formen part de la realitat
participativa del municipi.
-

-

-

Els mecanismes i processos de participació; conèixer el seu estat actual
així com els actors que hi participen i la diversitat de visions possibles en
aspectes concrets.
El foment de l'associacionisme; és important identificar les
problemàtiques del teixit associatiu i el seu paper com a agent
dinamitzador i la qualitat dels projectes.
La participació de col·lectius; pel que fa al sentiment de pertinença a la
comunitat i la implicació de la ciutadania vers el municipi.
L'administració i la informació; potser l'element més important del procés
participatiu, la proximitat entre l'Administració i la ciutadania així com, el
paper de les noves tecnologies i dels mitjans de comunicació en
l'exploració de noves formes innovadores d'informar i participar,
possibilitant el trencament de les possibles barreres internes que es
puguin trobar en el procés.

La participació es podria definir en dos nivells diferents: la participació formal,
com aquella participació de caràcter periòdic, que s’implementa a partir
d’estructures regulars de participació i que tenen un caràcter permanent i
estable, funcionen a partir d’un reglament i tenen com a característica
important, que limiten la participació activa als membres que els componen. I
per l’altra banda, trobem la participació puntual, referent a aquells processos
de participació en aspectes més acotats i moments determinats.
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5.1.

Estructura del procés i metodologia

Algunes de les estructures per al foment de la participació ciutadana que
trobem en el nostre municipi són les següents:
5.1.1. Els Consells Sectorials
Els consells sectorials de participació són òrgans consultius que tenen entre les
seves funcions: assessorar, informar, col·laborar i fomentar la participació en
els temes relacionats amb un àmbit concret; i elaborar i elevar propostes al
Consell Plenari o a les diferents àrees municipals. Els ciutadans i les
ciutadanes del municipi, poden formar part d'aquests consells sigui a títol
personal o bé, en representació d'alguna entitat. La normativa municipal que
regula el funcionament d'aquests consells està establerta en el reglament de
participació ciutadana en el Capítol III: Els òrgans de participació, i en els
seus articles 24 fins al 32.
En línies generals, la funció i les iniciatives dels consells serien:
-

-

-

Contribuir a la diagnosi sectorial de la ciutat, elaborar propostes
d'actuació i avaluar i fer un seguiment de l'acció municipal respecte a
cada un dels àmbits sectorials.
Emetre opinió sobre la proposta del Pla d'actuació municipal i de la
proposta dels pressupostos del seu sector, així com d'aquells aspectes,
programes o iniciatives sectorials considerades d'especial interès.
Periòdicament, i com a mínim un cop a l'any, el Consell ha de passar
comptes de la seva activitat a totes les entitats del sector mitjançant el
mitjà de comunicació que entengui més adient.

Els consells consultius actius en el municipi són:
-

-

-

El Consell Consultiu de Dones, el qual va néixer fa uns anys com un
òrgan gestor i s'ha consolidat com un autèntic consell consultiu on les
seves integrants proposen projectes, activitats, a l'Ajuntament per tal de
dur a terme en l'àmbit de la dona. Les seves reunions estan establertes
cada dos mesos en referència des del 24 de febrer de 2020.
El Consell Consultiu de la Gent Gran, format per representants de les
tres entitats de gent gran del nostre poble. La regidoria de la gent gran i
el consell assessor de l’envelliment actiu han definit una sèrie d’accions i
propostes encaminades a fomentar la qualitat de vida de la gent gran.
El Consell de Cultura, format per dinamitzadors culturals del nostre
municipi, la seva funció és d'organitzar, acordar i debatre sobre diferents
actes i assumptes en relació amb el teixit cultural del poble i dinamitzarlo. Les seves reunions estan establertes l'última setmana de cada mes.
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-

-

El Consell d’Agricultura, es configura com un òrgan de caràcter
consultiu, col·laborador i assessor en relació amb aquelles matèries que
pugui establir la Corporació Local d’Alcanar, sobre la base de les
competències de naturalesa agrària que li són pròpies. Aquest Consell
es sol reunir quan sorgeix la necessitat de convocar els seus membres
per tractar els temes d’actualitat que afecten l’agricultura.
El Consell de Joventut, és un òrgan d’informació, consulta i participació
democràtica sectorial, dels i de les joves del municipi en aquells
assumptes d’interès municipal. La seva finalitat és promoure l’elaboració
d’estudis, informes i propostes per afavorir i potenciar el paper dels joves
en tots els àmbits.

5.1.2. Els Consells de Barri
És un fet que el municipi d'Alcanar està constituït per diferents nuclis, és per
això que es proposa el treball cooperatiu amb els diferents consells dirigits a
cadascun dels nuclis que componen el nostre municipi: Alcanar, Les Cases i
Alcanar Platja.
Són els òrgans desconcentrats de participació territorial més propers als
ciutadans i ciutadanes, dels quals es dota l’Ajuntament, per assessorar-se i
rebre propostes de la ciutadania respecte a les necessitats i el funcionament
del barri i del municipi, per a millorar la gestió fent-la més transparent i més
democràtica, i apropant les decisions a la ciutadania.
Aquests consells esdevenen essencials per aproximar la gestió municipal a les
realitats dels ciutadans i aborden diferents objectius. Les seves funcions
bàsiques van encaminades a permetre la màxima participació dels veïns i
veïnes, col·lectius i entitats en l’activitat pública, facilitar la més àmplia
informació i publicitat sobre les seves activitats i acords; garantir l’efectivitat
dels drets i els deures dels veïns i veïnes, i fomentar l’associacionisme.
Els mateixos han de conèixer les actuacions que el municipi realitzarà en el seu
àmbit territorial. Així mateix, poden iniciar i promoure processos participatius en
el seu territori, sent essencials en el desenvolupament dels pressupostos
participatius i podent proposar assumptes d'interès propi al Ple d'Alcanar
vinculats a qualsevol problemàtica del seu territori. Els consells seran presidits
per un regidor/a nomenat per l'Alcalde i per un vicepresident escollit entre les
persones del plenari en la primera sessió que se celebri.
El Consell d’Alcanar es reuneix l’últim dilluns de cada mes.
El Consell de Les Cases es reuneix el primer dimecres de cada mes.
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El Consell d’Alcanar Platja, consisteix en trobades de l’equip de govern i les
associacions de veïns i veïnes de les urbanitzacions de Serramar, Garbí,
Montecarlo, la Pau, etc. les quals porten a terme reunions de treball al llarg de
l’any per tal de copsar les necessitats específiques d’aquesta part del municipi i
planificar les actuacions.
5.1.3. Les Audiències Ciutadanes
Les audiències ciutadanes s’entenen com assemblees obertes al conjunt de la
ciutadania. Espais de participació i debat en els que l’equip de govern de
l’Ajuntament d’Alcanar, expliquen les actuacions més importants que s’han
realitzat en el municipi.
L'Ajuntament, és qui convocarà les sessions d'audiències ciutadanes per donar
resposta a les qüestions plantejades pels veïns i veïnes del municipi, i aquests,
en nom propi o en representació d'entitats, associacions o col·lectius del poble,
podran sol·licitar la seva intervenció en les audiències públiques ciutadanes
convocades.
Per tant, aquest tràmit té per objecte conèixer l'opinió dels ciutadans i
ciutadanes; i, d'aquesta manera, es garanteix a tota la ciutadania, entitats i
associacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol projecte. Hi haurà
dos tipus d'audiències:
Les audiències ciutadanes ordinàries, l'espai on els ciutadans i ciutadanes
podran realitzar preguntes, reclamacions, suggeriments i qualsevol altra qüestió
que tingui a veure amb el teixit associatiu del municipi. A través del web
municipal es dóna compte del recorregut i de la resolució d'aquestes.
Les audiències ciutadanes extraordinàries, són convocades per l'Ajuntament
amb motiu d'algun assumpte d'especial rellevància que interessi debatre amb la
ciutadania i amb motiu de l'inici o final d'algun procés de participació d'àmbit de
municipi.
Aquestes trobades, tant en comissions com en audiències ciutadanes, creiem
convenient que puguin ser realitzades, en la mesura que sigui possible, de
manera telemàtica mitjançant reunions en línia. Ja que assegura la participació
de tothom que vulgui i ens permet adaptar aquests canals de comunicació i
informació davant situacions adverses.
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5.1.4. Les comissions de seguiment d’equipaments municipals
La funció de les comissions de seguiment de tots els equipaments municipals,
és la de fixar compromisos de qualitat en la prestació dels serveis i el seu
seguiment i avaluació. Així com la supervisió del correcte funcionament de
l'equipament. Estaran compostes per una representació de les entitats usuàries
de l'equipament i dels usuaris a títol individual. La seva composició i
funcionament estarà regulada en el reglament de participació ciutadana.

5.1.5. Les Cartes de Serveis
L’article 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, estableix que l’Administració pública ha
d’incloure les cartes de serveis dins del marc regulador dels serveis públics
bàsics.
Les cartes de serveis són uns documents mitjançant els quals, l'ajuntament
informa la ciutadania dels serveis que ofereix, els compromisos que ha adquirit
en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació i els mecanismes de participació
dels ciutadans i de les persones usuàries en la millora de la prestació.
El contingut de les cartes de serveis té caràcter reglamentari; això significa que
és vinculant per a l’Administració i els usuaris i que pot ser invocat en via de
recurs o de reclamació. A més, l’Administració pública, en aplicació del principi
de transparència, ha de fer pública la informació relativa al catàleg dels serveis
prestats, les cartes de serveis existents i la informació sobre els resultats de les
avaluacions de qualitat i de la incidència social de les polítiques públiques.
Les cartes de serveis han de comportar l’avaluació dels objectius aconseguits
per part de les diferents àrees de l’Ajuntament i, a través de la millora dels
processos interns, incrementar el nivell de prestació. La virtut més destacable
d’aquestes cartes, és que incorporen compromisos que adquireix l’Ajuntament
d’Alcanar envers la ciutadania, per aquest motiu a cada carta de serveis
s’incorpora un apartat de compliment de compromisos on es farà constar el
resultat de la gestió municipal.
Els continguts de cada carta de servei són els següents:
-

Informació general i legal.
Compromisos de qualitat i indicadors.
Sistema d’assegurança.
Mesures de resolució i compensació.
Informació complementaria.

L’aplicació de les cartes suposa la possibilitat d’introduir la millora contínua a
l’Ajuntament, i un model de qualitat, per a partir dels resultats obtinguts poder
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estudiar com progressar. Per això anualment, es prioritzarà la revisió dels
casos en què no s’han aconseguit els compromisos per intentar assolir-los
durant el següent exercici; i es revisaran els resultats positius i s’estudiarà la
possibilitat de millorar el nostre compromís.
L’Ajuntament d’Alcanar disposa de les següents cartes de serveis:
-

-

-

-

-

-

Servei d’intermediació laboral. El qual té com a funció primera, posar
en contacte les persones que cerquen feina amb les empreses que
busquen personal. També, s’encarrega del programa de competitivitat
empresarial i dels cursos programats en el marc d’aquest programa.
Ofereix orientació i informació professional, a banda de l’enviament
d’ofertes de feina.
Oficina d'Atenció Ciutadana. És un espai dirigit a l'inici del procediment
de les diverses sol·licituds d'atenció, informació i gestió sobre les àrees
d'actuació municipals. Es tracta del punt inicial dels tràmits
administratius.
Biblioteques. S’encarreguen de la promoció i la difusió del coneixement
i l’autoaprenentatge mitjançant els recursos materials, serveis i activitats
que es porten a terme, que estan a l’abast de tots els ciutadans. Ofereix
carnet d’usuari, així com servei de préstec i consulta d’informació i
espais de treball i consulta.
Joventut. Aquest àmbit engloba tant el punt d'informació juvenil, punt de
consulta i assessorament a joves en els assumptes que els interessa o
preocupa. I per l'altra banda, el casal jove és l'espai sociocultural
destinat per a la realització de diferents activitats, cursos i formacions de
diferents índoles dirigides al jovent.
Serveis agraris. S’encarrega de proporcionar a tot aquell que estigui
interessat en l’agricultura i les explotacions agrícoles del municipi, la
informació necessària per a millorar les condicions. També ofereix servei
de tramitació d’ajuts i documents referents al departament d’agricultura i
assessorament tècnic en diversos aspectes.
Oficina municipal de turisme. És l'encarregada de rebre els turistes i
visitants en la seva arribada al municipi. Mitjançant la informació,
l'assessorament i la difusió de l'oferta turística municipal s'encarrega de
la promoció del poble.
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5.1.6. Directori d’Entitats
Les entitats i associacions del municipi són un element molt important en
l'organització de la ciutadania en la participació. En aquest sentit, Alcanar
compta amb un important teixit associatiu que col·labora amb l'ajuntament
regularment per tal de desenvolupar les diferents polítiques públiques
establertes en matèria de participació ciutadana, així com per a organitzar les
diferents activitats culturals, esportives, educatives, socials i d'oci que es porten
a terme al municipi al llarg de tot l'any.
En l'anàlisi de la normativa municipal d'aquest pla de participació ciutadana,
s'ha especificat l'escenari actual pel que fa al model de participació i les entitats
registrades1 fins a la data (2020) en el municipi d'Alcanar.
6. PROCESSOS I CANALS DE PARTICIPACIÓ
Els processos de participació, són, com el seu nom indica, consultes a la
ciutadania sobre aspectes o matèries concretes de la vida del municipi en els
que es vulgui que la ciutadania faci sentir la seva veu o s'impliqui en el procés
de presa de les decisions.
Els processos i els espais participatius són per tant, la millor oportunitat per
educar en la participació. Però això només serà possible si són de qualitat,
compleixen els requisits metodològics establerts i respecten els acords presos.
Amb voluntat política i els recursos adients, els processos han de tenir una
bona resposta ciutadana. La qualitat implica no decebre expectatives i, per tant,
també caldrà explicar prèviament el tipus de procés de què es tracta, tot
delimitant-ne clarament els objectius, els límits, la destinació de les opinions
recollides, el moment de la devolució del resultat i el seguiment dels acords.
El més important d'un pla de participació, a banda de tenir clars els instruments
i els actors d'aquest, és determinar quin és el seu abast i el seu contingut. Cal
trobar la justa mida entre el full en blanc ofert pel govern i omplert per la
ciutadania, cosa que impossibilita l'eficàcia i l'eficiència de l'acció del govern i la
improvisació o l'actitud reactiva, defensiva o preventiva davant les demandes
ciutadanes.
S’ha dit moltes vegades, i convé reiterar-ho, que la participació ciutadana –com
qualsevol altra política pública- no s’improvisa, s’ha de planificar, definir-ne els
continguts i la seva capacitat d’abast.

1

Taula amb les entitats socials, culturals, educatives i esportives registrades en el municipi. (Pàgines 8-9)
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Cal tenir en compte que l'equip de govern segueix un programa d'actuació que
ha estat referendat per les urnes i té l'obligació democràtica i moral
d'implementar-lo. En conseqüència, la democràcia participativa s'ha
d'entendre com un complement i una ampliació de la democràcia
representativa. Cercar doncs, l'equilibri just és i ha de ser un objectiu
determinant.
Com sempre, la solució està en el consens. Abans d'entrar en matèria, s'ha
d’elaborar el que anomenem "L'Agenda de la Participació Ciutadana2". La
Participació Ciutadana és una opció estratègica i estructural de l'Ajuntament
d'Alcanar i ha d'acompanyar les seves actuacions, especialment aquelles que
estan relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot
allò que afecti la seva quotidianitat. L'Ajuntament d'Alcanar, opta així, d'una
manera decidida per la democràcia participativa, com a complement i
aprofundiment, de la democràcia representativa tal com s'ha especificat
anteriorment. Per tal de fer-la efectiva, aquesta agenda contindrà totes aquelles
actuacions que tindran contingut participatiu i definirà l'abast i el nivell de la
participació i els subjectes cridats a participar.
Seria convenient realitzar-la a l’any natural. S’hauria d’elaborar a proposta del
govern i fer-la passar, pel seu consens, per òrgans participatius i pujar-la al
portal web. S’hauran d’implementar els mecanismes per a garantir que les
propostes de la ciutadania i de la societat civil puguin ser avaluades i, en el seu
cas, incorporades.
L'Agenda però, no és només un instrument d'acció exterior, a l'inrevés, ens
marca les línies de treball i les accions a desenvolupar per a posar en marxa el
Pla Director de Participació Ciutadana. A continuació, s'identifiquen alguns
àmbits d'actuació i algunes línies concretes a desenvolupar en el desplegament
de la mateixa:
-

-

2

Establir l’Agenda de la Participació Ciutadana en els espais polítics de
direcció i transparència: Junta de Govern. En aquests espais s’han de
definir els projectes i canals municipals que es desenvoluparan amb
participació i preveure el pressupost corresponent en el moment
d’aprovació dels pressupostos generals. Després, cada regidoria definirà
els objectius i les actuacions pròpies, tenint en compte la perspectiva
participativa.
Planificar les reunions d’equip de govern a fi que contemplin en la seva
ordre del dia la participació ciutadana.
Vetllar per la coordinació del servei o les estructures de participació amb
la resta de serveis o àrees.
Impulsar la formació en participació ciutadana de tots els agents
implicats.

Agenda de Participació Ciutadana 2020
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Ara bé, i amb caràcter general, independentment de “l’agenda participativa”
específica, es promouran alhora actuacions que ampliïn el nivell de participació,
com ara:
-

La implicació de la ciutadania en la gestió de programes, serveis i
equipaments públics.
Consultes ciutadanes sobre temes rellevants per a la ciutat, de caràcter
general o de caràcter sectorial.

Com s'ha dit abans, aquest és un tema molt lligat a la vida municipal i que, en
cada moment i conjuntura serà convenient portar a participació una matèria o
una altra. Malgrat tot, sempre i tenint en compte la capacitat administrativa i de
recursos humans del consistori; es recomana generalment l'actuació mitjançant
els següents mecanismes de participació:
-

-

-

Els pressupostos participatius: a través de les bústies de votació es
dóna veu i vot als veïns i veïnes en la presa de decisions que afecten els
pressupostos municipals. El consistori fa possible l’accés a les paperetes
a tots els ciutadans del municipi per tal que la ciutadania voti la iniciativa
que s’ha de prioritzar en cada exercici pressupostari. Tanmateix, i
respecte a les diferents adaptacions que s’han de dur a terme davant
possibles situacions d’excepció com per exemple la que hem viscut l’any
2020 a causa de la Covid-19; es treballarà en una plataforma virtual per
tal de possibilitar realitzar aquest vot a distància i sense haver de
presenciar-se en un lloc físic per tal de realitzar-ho. D’aquesta manera,
obrim el ventall de possibilitats per tal de votar a la ciutadania, ja que
tothom qui ho prefereixi, podrà votar de forma telemàtica i, per l’altra
banda, es mantindrà el vot presencial.
El programa de ràdio "Millorem Alcanar": un exercici d'autoexigència i
obertura per part de la ciutadania i l'equip de govern. Tots els dimarts a
partir de les 12 h els veïns i veïnes poden fer preguntes, queixes i
suggeriments en directe i els divendres a la mateixa hora, l'alcalde
d'Alcanar, respon a les diferents propostes, demandes i preocupacions.
Les càpsules participatives: es tracta de trobades sectorials entre
diferents regidories i entitats del municipi, per plantejar els reptes de
l’equip de govern i copsar les necessitats de les entitats i la ciutadania
per tal de trobar solucions compartides. Es duen a terme tant en plans
d’actuació municipal com plans sectorials generals (violència de gènere,
plans de joventut, plans d’igualtat, plans de convivència, plans de
turisme, etc.).
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-

-

-

-

L’App Línia Verda: un canal directe de comunicació d’incidències a
l’Ajuntament per part de la ciutadania que s’utilitza d’una manera activa
des de finals de 2015.
Les reunions participatives: es promouen reunions informatives per
copsar les necessitats de les entitats i de la ciutadania. Són un exemple,
les reunions participatives que s'han convocat abans d'executar diferents
obres, com dissenyar els diferents plans de millora urbana. Sobre els
processos, cada vegada hi guanyen més pes i presència els que es
refereixen a temes de caràcter urbanístic. Treballar a partir de les
persones i els seus barris farà possible la formulació d'identitat i de
sentiment de pertinença a la comunitat.
Consulta pública prèvia: el tràmit de consulta pública prèvia té per
objecte obtenir l’opinió dels ciutadans, organitzacions i associacions
abans de l’elaboració d’un nou projecte normatiu.
Consultes en línia: serveixen, un cop més, per apropar l'opinió de la
ciutadania a l'Ajuntament en els assumptes que aquest precisa respecte
a les seves línies de treball. En són un exemple; el qüestionari de
joventut actiu fins al febrer de 2020 amb la finalitat d'actualitzar el seu
propi pla i conèixer l'opinió dels joves per a poder impulsar un Casal
Jove més integrador, el programa de competitivitat empresarial, el qual
serveix per donar resposta a les necessitats formatives del teixit
empresarial del municipi i millorar l'ocupabilitat dels participants així com,
el registre ciutadà3, eina de la qual hem fet èmfasis en l'explicació dels
elements a debat que tenen importància en l'inici del procés participatiu.
També, durant el 2020 s’ha impulsat una enquesta en línia que ha
permès fer una diagnosi prèvia i acurada sobre la situació actual del
municipi per elaborar el Pla Local de Dones i el Protocol de violències
sexuals.

D'altra banda i per finalitzar, cal tenir en compte que quan s'iniciï un procés
participatiu, caldrà explicar d'entrada, junt amb els objectius del procés, l'abast i
els límits de les aportacions ciutadanes, a fi de prevenir la creació
d'expectatives sense fonament. Caldrà que es destinin els mitjans necessaris
per animar la ciutadania a prendre part, mitjançant les modalitats i canals
previstos, en el procés obert, sempre que sigui possible.

3

Explicació més detallada del Registre Ciutadà (Pàgina. 19)
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7. CONCLUSIONS.
Tal com hem vist, la participació ciutadana és un element essencial en l'objectiu
d'aconseguir la implicació ciutadana en els processos participatius, siguin més
o menys complexes. Però, paral·lelament, també genera reptes i comporta
algunes dificultats que poden acabar complicant tot el procés, per tant és
important dissenyar un procés participatiu tenint en compte els tres eixos
principals que s'hi han especificat en aquest pla; qui ha de participar, en què és
precisa la participació i com s'organitzarà.
És important identificar els aspectes positius que el procés participatiu aporta
en la gestió dels assumptes comunitaris del municipi. Tenint en compte que la
participació precisa de persones que siguin conscients del seu paper en la
decisió dels assumptes que els corresponen, es podrà garantir la total
transparència del procés així com, una retroalimentació positiva de cara a la
formulació de futures propostes. D'aquesta manera, el debat i l'intercanvi
d'idees enriqueixen el resultat final, per això és necessari dotar-se d'una
varietat el més extens possible, de perfils i visions sobre l'assumpte de debat.
Aquesta visió pluridisciplinària i la capacitat de crítica de la ciutadania, dóna
més solidesa al resultat final.
No obstant això, la participació ciutadana requereix una visió completament
realista per part de la persona o l'equip de govern que inicia el procés, per això
cal tenir en compte que aquesta no sol funcionar quan s'entén com una forma
de voler demostrar que tots els processos són molt oberts i que no es duu a
terme cap acció sense comptar amb l'opinió ciutadana. Des de l'Administració,
s'ha de tenir en compte que ni tot el món pot participar ni es pot participar en
tot, que hi ha assumptes en els quals l'opinió ciutadana serà d'ajuda per a
establir uns objectius més clars i específics dins dels processos però que,
l'acció i la decisió final és competència de l'Ajuntament i/o de la regidoria que
tingui competència en la matèria que s'ha de treballar.
La planificació en matèria de participació ciutadana com a política estructural i
acció de futur pot ajudar a aprofitar el potencial del municipi en àmbits molt
diversos (recursos, entorn, població, accessibilitat, urbanisme, etc.). I d'altra
banda, tal com hem vist, ajuda a l'Administració a ser conscients i poder
preveure accions de millora en les seves carències i debilitats d'actuació, també
gràcies a l’avaluació contínua dels processos participatius, la qual permet anar
millorant el mateix projecte mentre s’estigui portant a terme.
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Per tot això, sent conscients tant de les dificultats que comporta la participació
ciutadana pel que fa a operativitat i fluïdesa dels seus processos participatius,
com del repte que suposa la implicació ciutadana en aquest procés; s'ha fet
valdre en aquest pla tots els elements i accions de les quals es disposa per a
millorar en aquest sentit. Podem concloure que no només és possible donat
que l'Ajuntament d'Alcanar disposa d'un extens llistat de mecanismes, òrgans i
elements que possibiliten la participació ciutadana sinó que també aquest fet,
ens ha fet arribar al nivell de transparència en el qual ens trobem actualment i
fa completament visible l'alt grau de relació existent entre la ciutadania i
l'Ajuntament.
Finalment, a manera d'última conclusió i resum d'aquest Pla de Participació
Ciutadana. Es detalla una relació de les idees força que conté aquest document
i que són importants per a tindre en compte en el moment en què es vulgui o
existeixi la necessitat d'establir un procés de participació.
SORGEIX LA NECESSITAT D'ACCIÓ
IDENTIFICACIÓ DELS AGENTS PARTICIPATIUS
ESTABLIR MODEL DE PARTICIPACIÓ
PROPOSTES DE L'AJUNTAMENT
PROPOSTES CIUTADANES
FUSIÓ I ORDENACIÓ DE PROPOSTES
VALORACIÓ DELS RESULTATS
DETERMINACIO I APROVACIÓ DE LES ACTUACIONS
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8. ANNEXOS
Annex I: Agenda de Participació Ciutadana 2021
La Participació Ciutadana és una opció estratègica i estructural de l’Ajuntament
d’Alcanar i ha d’acompanyar les seves actuacions, especialment aquelles que
estan relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot
allò que afecti la seva quotidianitat.
L’Ajuntament d’Alcanar opta així d’una manera decidida per la democràcia
participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia
representativa. Per tal de fer-la efectiva, l’agenda de participació ciutadana
conté totes aquelles actuacions de l’Ajuntament d’Alcanar que tenen contingut
participatiu i defineix l’abast i el nivell de la participació i els subjectes cridats a
participar.
L’Agenda marcarà les línies de treball i les accions a desenvolupar, en cas que
n’hi hagi, per al desenvolupament del Pla Director de Participació Ciutadana.
A continuació, s’identifiquen els òrgans participatius que formaran el contingut
de la mateixa. Aquestes dades podran modificar-se amb l’objectiu de millorar la
composició i el funcionament dels òrgans de participació i adaptant-les amb les
noves mesures de seguretat causades per la Covid-19, com són fer aquestes
reunions amb una plataforma telemàtica.
CONSELLS SECTORIALS.
Consell Consultiu de Dones, 25 de gener/ 29 març/ 31 de maig/ 27 de
setembre/ 29 de novembre.
Alcanar, poble amic de la gent gran (Consell Consultiu de la Gent Gran),
16 de febrer/ 22de juny /23 de novembre
Consell de Cultura, 28 de gener/ 25 de febrer/ 25 de març/ 29 d’abril/ 27 de
maig/ 24 de juny/ 29 de juliol/ 26 d’agost/ 28 de setembre/ 25 d’octubre/ 25 de
novembre/ 30 de desembre.
Consell d’Agricultura, 25 de març i 23 de setembre.
Consell de Joventut, 21 d’abril/ 21 de juliol i 21 de setembre.
Comissió de Festes, 18 de març/ 15 d’abril/ 22 d’abril/ 2 de setembre/ 28 de
setembre i 28 d’octubre.
Comissió de Sant Antoni, 11 de gener/ 20 de gener i 21 de desembre.
Comissió de Reis, 14 de juliol, 22 de setembre, 24 de novembre, 21 de
desembre.
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Comissió d’Esports, 15 de gener/ 19 de febrer/ 26 de març/ 15 d’abril/ 20 de
maig/ 17 de juny/ 15 de juliol/ d’agost/ 16 de setembre/ 21 d’octubre/ 18 de
novembre/ 16 de desembre.

CONSELLS DE BARRI.
Consell Consultiu d’Alcanar, 25 de gener/ 22 de febrer/ 29 de març/ 26
d’abril/ 31 de maig/ 28 de juny/ 26 de juliol/ 30 d’agost/ 27 de setembre/ 25
d’octubre/ 29 de novembre/ 27 de desembre.
Consell Consultiu de Les Cases, 13 de gener/ 3 de febrer/ 3 de març/ 7
d’abril/ 5 de maig/ 2 de juny/ 7 de juliol/ 8 de setembre/ 6 d’octubre/ 3 de
novembre/ 9 de desembre.
Consell Consultiu d’Alcanar Platja, 27 de febrer/ 28 de maig/ 24 de
setembre.

AUDIÈNCIES CIUTADANES. Assemblees obertes al conjunt de la ciutadania.
Audiències Ciutadanes Ordinàries.
Alcanar: 27 d’abril/ 28 de setembre.
Les Cases: 20 de febrer/ 21 d’octubre.
Audiències Ciutadanes extraordinàries, convocades per l’Ajuntament amb
motiu d’algun assumpte d’especial rellevància que interessi debatre amb la
ciutadania i amb motiu de l’inici o final d’algun procés de participació d’àmbit de
municipi.
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