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Preguntes formulades que no van poder ser respostes durant la sessió per la manca 
de temps 

Durant la sessió es van fer algunes preguntes que pel temps no van poder ser respostes. De 
fet alguna sí que va sen respostes per la Laura Suñé, sub-directora general de Participació 
Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.  

Però havia una part també adreçades a vosaltres com a DIBA. Tot seguit transcric les 
preguntes del xat: 

1. Voldria preguntar si hi ha demandes al territori d'establir consells de 
participació ciutadana (mes enllà de l'estructura del municipi, vull dir amb 
presència dels sectors interessats) com a òrgans estables de retorn i 
seguiment de les polítiques que s'implementen fruit de la participació, com 
explicava en Fernando  Hernández, m'ha semblat molt interessant sobretot si 
volem avançar en la transparència i la co-governança. 

Carola Castellà, de la Diputació de Barcelona: Des de la Diputació de Barcelona 
recentment hem fet una tasca de reflexionar i repensar els consells de participació 
ciutadana mitjançant un grup de treball amb diferents municipis. Els resultats sorgits 
fruit d'aquest treball es troben recollits en el document Els òrgans de participació 
ciutadana: nous escenaris de futur. També disposem del nostre Reglament tipus 
Reglament de participació ciutadana on hi podeu trobar les nostres principals 
recomanacions. 

2. La digitalització de la participació fa necessari que els ajuntaments, si volem 
garantir un mínim de qualitat en els processos, haguem de disposar de 
productes digitals que majoritàriament tenen un cost econòmic.  
Al marge de la necessitat de tenir la capacitat tècnica per fer-ne us, i que la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya facilitin en els seus cursos 
poder conèixer-les en part, aprofitaria la avinentesa de la presencia de la 
Carola (DIBA) i d'en Pablo (Gencat), per preguntar-vos si es té previst obrir 
alguna línia d’ajuts econòmics per la adquisició d'aquestes eines digitals 
perquè els ajuntaments en podem fer un ús en els nostres processos 
participatius, o si podem utilitzar alguna línia oberta en aquest sentit que 
actualment ja disposeu, o si seria viable que tinguéssim algunes determinades 
eines digitals per utilitzar de manera comunitària (tots els ajuntaments) dins de 
la plataforma DECIDIM? Moltes gracies a totes les ponents i els ponents per 
aquesta jornada. 

Carola Castellà de la Diputació de Barcelona: Des de la Diputació de Barcelona 
mitjançant el suport econòmic (recurs Finançament en l'àmbit de la participació 
ciutadana  i Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania 
en els petits municipis)  financem eines digitals per a processos participatius i/o per a 
la dinamització d’espais participatius (més enllà de la Plataforma Decidim). 
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