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Projectes col·laboratius de la Comissió tècnica
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Acord marc de contractació: validació del contingut

Evolució del portal participa.gencat.cat

Mapa d'actors de la Generalitat

Grups de treball sectorials

Participació en normativa

Compromisos per a una participació de qualitat



Recull d'actuacions en processos i consells
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Planificació i Coordinació d'activitats 2020

Processos participatius Consells de participació

ARPA 2 PRES 1

CLT 1 SLT 2

EMC 2 TASF 1

EXI 2 ARPA 1

PDAP 3

PRES 1

SLT 1

TASF 4

TES 14

JUS 2

TOTAL 32 5



Planificació processos de participació ciutadana 20 20

Distribució dels 32 processos de participació
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Planificació i Coordinació d'activitats 2020
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Activitats amb suport tècnic i econòmic DGPC 2020

Criteris per al suport tècnic i econòmic de la DGPC

Planificació suficient

Implicació de la unitat promotora: 

formació prèvia, compromisos de 

recursos (temps i RRHH)

Petició pel canal formal de la 

comissió tècnica



Planificació processos de participació ciutadana 20 20

13 processos suport tècnic i econòmic DGPC
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Planificació processos de participació ciutadana 20 20

15 processos suport tècnic
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Planificació processos de participació ciutadana 20 20

• Formació i capacitació dels equips
• Mapa d'actors: creació i ús
• Informació i difusió prèvia amb suficient antelació
• Portal participa.gencat.cat ben estructurat amb antelació
• Informes de resultats de les sessions (plantilla bàsica i validació participants)
• Qüestionari d'avaluació
• Retorn a la ciutadania
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Passos a seguir en els processos participatius

Què significa suport de "Planificació i suport tècn ic"

• Provisionament d'elements de reflexió per al marc de referència 
• Formar part del grup motor 
• Orientació en criteris de contractació de les dinamitzacions 
• Plantilles i documents per als informes de resultats i final 
• Orientació per al retorn 



Futura planificació dels instruments de participaci ó 
ciutadana

� Els processos participatius que estiguin confirmats s’han d’anunciar al portal
participa.gencat.cat amb un termini suficient perquè la ciutadania es pugui
preparar i crear una posició al respecte.

� Les consultes públiques prèvies també s’han de planificar i publicitar
amb antelació per poder deixar un termini suficient a la societat civil per
formar-se una opinió.
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� Abans de crear un nou consell de participació o amb implicació de la
ciutadania, cal comunicar-ho per revisar possibles duplicitats o
coincidències amb els ja existents.



Autonomia departamental

� Formacions 2020 per a tots els canals de participació a través de l’EAPC:

� Difusió entre les vostres unitats de la formació: 

Directius/comandaments/Tècnics/Consells

� Validar necessitat formació en consultes públiques prèvies.

� Materials de suport a la intranet del DEXI
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Suport i eines per facilitar la gestió de la partic ipació ciutadana



Actuacions transversals a tots els departaments

�Futures actuacions :

� Portal participa.gencat.cat: eina de participació i eina de gestió.

� Facilitar la participació al ciutadà, simplificar i unificar alguns conceptes

� Dades obertes participació que genera el portal.
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Difusió i comunicació de processos participatius

� Pensar el procés participatiu en clau d’òptica ciutadana. Les necessitats de 
la ciutadania al centre.
� Treballar un llenguatge proper
� Treballar les accions de comunicació al llarg de tot el procés 

participatiu: 1) Inici 2) Desenvolupament 3) Tancament 4) Seguiment
� Valorar si hi ha mitjans per fer algun tipus d’acció comunicativa 

externalitzada (elaboració de materials, campanya gràfica, etc.)
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Treballar la comunicació per a cada procés particip atiu
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gencat.cat


