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• Avançar cap a un model de participació ciutadana de qualitat

• D’acord als compromisos de qualitat aprovats per la CIGO

• Incorporant la diversitat des d’una perspectiva múltiple: generacional, de gènere, discapacitats, (etc)

• Garantint el retorn a la ciutadania

• Definir estratègicament les polítiques públiques que s’obren a la 

participació ciutadana

• Millorant la coordinació interdepartamental

• D’acord a una planificació a nivell de legislatura

• Prioritzant les qüestions que interessen més a la ciutadania

• Obrir processos participatius d’alt interès ciutadà

• Els complexos reptes relacionats amb les crisis que afronta la humanitat ens duran necessàriament a 

compartir amb la ciutadania decisions rellevants (exemples: Assemblea ciutadana pel clima, JJOO...)

1.Objectius de la CT per a aquesta legislatura
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https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/143/DGPC_Proc_1_Compromisos_Participacio.pdf


2. Compromís de participació del Pla d’Acció OGP
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El compromís 1 del Pla d’Acció OGP Catalunya, que s’ha 

co-creat amb la societat civil, és un exemple d’actuació 

que apunta cap a aquests 3 objectius:

Dissenyar un model de participació per a 

polítiques i projectes amb impacte territorial.

L'objectiu és crear de manera col·lectiva un model de 

participació per abordar projectes amb impacte 

territorial, que pel seu abast tenen repercussió en tota la 

societat catalana i que afecten múltiples nivells 

administratius.

El model haurà d’incorporar: sistemes per consultar la 

ciutadania els projectes més rellevants, que alhora puguin 

contrastar-se amb dades, espais de coordinació 

administrativa multinivell i espais de seguiment amb la 

ciutadania, compromís polític a llarg termini, transparència i 

llenguatge entenedor per part de les administracions 

implicades, formació als diferents agents, metodologies 

innovadores, canals de participació i comunicació diversos i 

resultats ordenats en base als ODS.



3. Mesures per assolir aquests objectius
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3.1. Priorització dels projectes als quals es dona acompanyament directe

Des de la DGPPEQD es treballarà amb els departaments per prioritzar les demandes de suport d’acord als 

següents criteris: nivell estratègic, planificació, innovació i experiència del departament impulsor

Nivell estratègic

Projectes emmarcats en una política estratègica de Govern, 

que tingui vinculació amb altres polítiques públiques i impacte 

un interès ciutadà elevat.

Planificació 

Projectes inclosos a la planificació del Govern o del departament 

competent.

Projectes informats amb el temps necessari per poder garantir la 

qualitat de la participació i a través dels canals establerts a la CT.

Innovació

Projectes que incorporin innovacions metodològiques que 

signifiquen millores en la qualitat democràtica del procés 

participatiu.

Experiència del departament impulsor

Projectes impulsats per departaments amb poca experiència en la 

realització de processos participatius.



3. Mesures per assolir aquests objectius

5

3.2. Suport als projectes que no reben acompanyament directe

Des de la DGPPEQD es desenvolupen diferents recursos per tal de donar autonomia als departaments i 

garanties de qualitat en els seus projectes de participació ciutadana

• Portal participa.gencat.cat

• Portal participacatalunya: recursos i comunitats d’aprenentatge

• Itinerari formatiu per a personal de la Generalitat

• Mapa d’actors 

• Acord marc d’homologació d’empreses dinamitzadores

• Mentories

https://participa.gencat.cat/
https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/143/DGPC_Proc_1_Compromisos_Participacio.pdf


4. Planificació projectes participatius 2022
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4. Planificació projectes participatius 2022
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4.1.Peticions rebudes i ateses

Departament
Nº peticions 

suport

% de 

peticions
Suport

% sobre la petició 

departamental

% suport 

sobre total 

peticions

Agricultura i Clima 5 11% 2 40% 11%

Acció Exterior 4 9% 2 50% 11%

Cultura 4 9% 2 50% 11%

Drets socials 6 13% 3 50% 17%

Empresa i Treball 3 7% 1 33% 6%

Salut 4 9% 1 25% 6%

PDigit i Territori 15 33% 5 33% 28%

Presidència 1 2% 1 100% 6%

Interior 2 4% 1 50% 6%

Igualtat i Fe 1 2% 0 0% 0%

TOTAL 45 100% 18 40% 100%



8

4. Planificació projectes participatius 2022

DEPARTAMENT PROCÉS TEMPORALITAT

Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Pla d’Acció de la producció i l’alimentació ecològica 2023-2027 1r T

Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Pla de Biodiversitat Ramadera 2n T

Acció Exterior i Govern Obert Registre de catalans a l'exterior 2n T

Acció Exterior i Govern Obert Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 3r T

Cultura Pacte per la llengua 3r T

Cultura Pla estratègic Cultura digital 4r T

Drets Socials Procés participatiu online previ al Congrés de la Joventut de Catalunya1r T

Drets Socials Protocol d'Abordatge de les Violències Masclistes a l'Atenció Primària de Serveis Socials2n T

Drets Socials Congrès infancia i adolescència Catalunya 4r T

Empresa i Treball Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació 2023-2024 4r T

Interior Comunicació risc Químic 1r T

Presidència Projecte JJOO hivern 2030 2n T
Salut Marc de Participació de Professionals en Salut 2n T

VPolitiques Digitals i Territori Pla de protecció i ordenació del litoral 1r T

VPolitiques Digitals i Territori 2a fase Colònia Güell 1r T

VPolitiques Digitals i Territori Sitema urbà metropolità de Girona 2n T

VPolitiques Digitals i Territori Pla Transport de Viatgers de Catalunya 2021-2025 3r T

VPolitiques Digitals i Territori Directrius Nacionals de Mobilitat 3r T

4.2. Calendari dels projectes



4. Planificació projectes participatius 2022
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Primer Trimestre, 
5, 28%

Segon Trimestre, 
6, 33%

Tercer trimestre, 
4, 22%

Quart Trimestre, 
3, 17%

Primer Trimestre Segon Trimestre Tercer trimestre Quart Trimestre

4.2. Calendari dels projectes que reben suport

Riscos

5 projectes Execució de les sessions el 1r trimestre 2022. Són projectes que hauríem de començar a 

treballar ara. N'hi ha 3 que si que estem realitzant suport, que ja hem començat a treballar abans de l'estiu 

(Agricultura Eco, Risc Químic i PDU Colònia Güell)



4.3. Suport a consells de participació

Suport en tres àmbits:

Àmbit normatiu. Protocol. Revisió de decrets. 

Àmbit relacional. Formació a les persones 

secretàries i mapes d’actors. Autoevaluació.

Àmbit pràctic. Acompanyament per al disseny i 

organització d’un consell
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8 peticions de suport per a consells.

5 Exi i 3 Salut 

4. Planificació projectes participatius 2022



4. Planificació projectes participatius 2022
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4.4. Passes a seguir per concretar l’acompanyament de la 

DGPPEQD

Les sol·licituds de suport es faran a demanda dels departaments.

Programar reunions de presa de contacte.

Garantir una persona per al portal que pugui fer un control del conjunt de projectes del departament: 

metadades, plantilla mapa actors, avaluació.




