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Notes metodològiques

Univers d’estudi: Municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya (excepte la ciutat 

de Barcelona)

Participants: 88 municipis

Realització de l’estudi: entre els mesos de juny i setembre de 2020

Estructura de l’enquesta: La primera part està dedicada a les actuacions realitzades 

l’any 2020 (COVID-19); i la segona part, a les actuacions realitzades el 2019

Més informació: Lloc web de la Fundació Carles Pi i Sunyer

https://es.pisunyer.org/panel-de-politiques-publiques-locals/projectes/participacio-ciutadana/2020


Presentació

Primera part: D'on venim

Segona part: Actuacions durant la pandèmia

Tercera part: Cap a on anem



D'on venim: període 2010-2018

Post crisi econòmica:

1. Actuacions: creixement sostingut
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D'on venim: període 2010-2018

Post crisi econòmica:

2. Institucionalització: consolidació

93

75

83

83

Regidories

Organismes tècnics

Treballadors/es

Pressupost específic

Institucionalització: percentatge mitjà de municipis al període 2010-2018



D'on venim: període 2010-2018

Post crisi econòmica:

3. Recursos: s’han mantingut però no arriben als nivells pre-crisi
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D'on venim: període 2010-2018

Post crisi econòmica:

4. Altres tendències

✓ Noves agendes: creixement moderat de consultes; coproducció de 

polítiques com a objectius; gestió d’equipaments per entitats, creixement 

de plataformes d’Internet...

✓Participació eminentment presencial i promoguda per les 

administracions

✓Reducció de suport per organismes supramunicipals

✓Problemes clàssics: polítiques reactives, problemes de transversalitat i 

coordinació multinivell, participació reduïda...



Respostes resilients?

Adaptabilitat/flexibilitat

Virtualitat 

Coordinació

Implicació ciutadana

El context

➢Impactes: Múltiples dimensions de 

la vida; sectors més vulnerables; 

distanciament social

➢ Dilemes: Centralització/descentralització; 

salut/economia

➢ Incerteses: Polítiques reactives i 

serpentejants

Indicadors

➢Actuacions

➢Recursos

➢Coordinació

➢Previsió 

➢ Virtualitat

La pandèmia



1. Mecanismes participatius

La pandèmia: Actuacions

Mecanismes participatius 2019 2020

Òrgans 90 48 > Consells sectorials

Processos 73 33
70% pressuposts 

participatius

Audiències 29 4.5 Informatives 

Consultes populars 8 13
Vinculades al 

voluntariat
Iniciatives ciutadanes 2.3 10



2 Teixit associatiu i ciutadania no organitzada

La pandèmia: Actuacions
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Canvis a la plantilla de personal i modificacions pressupostàries

Personal: el 86% ha 

mantingut, 13% ha augmentat 

(en una proporció similar, ha 

augmentat la dedicació en 

hores)

Pressupostos: el 27% ha fet 

modificacions. D’aquestes, el 

50% han estat disminucions
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Percepcions: el 69% no creu que al futur pròxim hi haurà una retallada 

significativa als pressuposts de participació

La pandèmia: Recursos



Coordinació pandèmia: 

majoritàriament informació i 

consultes. Pocs organismes de 

coordinació

Percepcions: Millora en la coordinació de diferents nivells de govern en temes 

de participació

La pandèmia: Coordinació multinivell
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Coordinació pandèmia: el 70% 

de les àrees de participació ha 

intervingut en algun mecanisme 

de coordinació

La pandèmia: Coordinació interna/transversalitat
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Pla contingència o xoc: el 95% 
dels municipis ha elaborat un pla; 
el 53% ha inclòs actuacions de 
participació

Percepcions: En les polítiques de participació ciutadana predominen les 

actuacions reactives davant d'actuacions més planificades
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La pandèmia: Previsió



Videoconferències: el 59% 

dels municipis ha utilitzat 

videoconferències

La pandèmia: Virtualitat

Plataformes virtuals: el 90% 

disposa d’alguna plataforma 

virtual.  En les plataformes 

integrals predomina Decidim 

(70%)

Bretxa digital: el 85% dels 

municipis ha realitzat o ha 

previst accions per reduir-la
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Percepcions: el 57% dels municipis considera que els ajuntaments estan 

preparats per al treball virtual i el 40% considera que la bretxa digital es reduirà a 

mínims en el curt termini

La pandèmia: Virtualitat

Teletreball: gairebé tots els 

municipis han realitzat alguna 

tasca per promoure el teletreball
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Cap a on anem

1. Virtualitat

2. Implicació ciutadana

3. Resiliència



Cap a on anem

1. Virtualitat

Més del 90% dels municipis creu que cal realitzar canvis.

L'impuls de la participació virtual i la revisió de la participació presencial són els 

principals canvis a realitzar. Però....
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2. Implicació ciutadana

S’ha demostrat la importància de la participació ciutadana en la gestió de la pandèmia. Però

l’escassa participació és la principal preocupació dels municipis.
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Cap a on anem



3. Rresiliència

Raons per a l'optimisme:

❖ Resiliència demostrada històricament pels municipis i les polítiques 

de participació

❖ Diferències amb la crisi de l'any 2008

❖ Implicació i adaptacions dels serveis durant la pandèmia i 

implementació d'accions rellevants

Nous reptes, vells desafiaments

➢ Problemes clàssics: Recursos escassos, dèficits de previsió, 

transversalitat, coordinació, avaluació i transparència i, sobretot, 

aconseguir una participació més àmplia i inclusiva

➢ Nous reptes: Agendes dinàmiques, canviants i diverses: desafiaments

a les democràcies; noves tecnologies (virtualitat/presencialitat), Nova 

agenda de participació, Objectius de Desenvolupament Sostenible  

(Acuerdo de Escazú), aprenentatges de la pandèmia...

Cap a on anem



Moltes gràcies, seguim...


