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ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA PER A LA PARTICIPACIÓ DE LA COMISSIÓ 
INTERDEPARTAMENTAL DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT  
  
Identificació de la reunió  
  
Núm. de la reunió: 11  
Dia: Dijous 12 de maig de 2022,  10h. 
Lloc: reunió per videoconferència, via Microsoft Teams. 
 

Ordre del dia 

10.00 h. Benvinguda i presentació a càrrec del Sr. Miquel Salvador Serna, director general 
de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica.  
10.30 h Novetats destacables en matèria de participació ciutadana a la Generalitat de 
Catalunya, a càrrec de Laura Suñé Salvador, subdirectora general de Participació 
Ciutadana.  
10.50 h Programació de la participació ciutadana pel 2023, a càrrec del Sr. Manuel 
Gutiérrez, responsable de planificació de projectes participatius.  
10.55 h Torn obert de preguntes.  
11:15 h Cloenda.  

 
Membres assistents a la reunió 

Sr. Miquel Salvador Serna, director general de Participació, Processos Electorals i Qualitat 
Democràtica, president de la Comissió; 

Sra. Laura Suñé Salvador, subdirectora general de Participació Ciutadana; 

Sra. Anna Estella, Subdirecció General d’Informació i foment de la Sostenibilitat del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; 

Sra. Carme Correa, representant del Gabinet tècnic del Departament d’Igualtat i Feminismes; 

Sra. Flavia Galmarini, tècnica del Gabinet Tècnic del Departament de la Vicepresidència, 
Polítiques Digitals i Territori; 

Sra. Gemma Sala, cap de l’Àrea d’Organització del Departament de la Presidència; 

Sr. Jordi Pujol, cap del Gabinet Tècnic del Departament d’Economia i Hisenda; 

Sra. Lorena Elvira, cap del Gabinet tècnic del Departament d’Educació; 

Sra. Lourdes Porta, responsable de difusió del Gabinet Tècnic, Departament d’Acció Exterior i 
Govern Obert; 

Sr. Marc Darder, cap del Gabinet tècnic del Departament de la Vicepresidència, Polítiques 
Digitals i Territori; 

Sra. Maria Ortega, representant del Gabinet tècnic del Departament de Cultura; 

Sra. Marta Camps, cap del Gabinet tècnic del Departament d’Interior; 

Sra. Merino, tècnica del Gabinet Tècnic del Departament d’Educació; 

Sra. Mireia Plana, Responsable d’actuacions del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, 
Departament de Salut; 
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Sra. Montse Barnadas, cap del gabinet tècnic del Departament de Recerca i Universitats; 

Sra. Montserrat Sagalès, cap del gabinet tècnic del Departament de Justícia; 

Sra. Raquel Perich, Gabinet Tècnic del Departament d’Igualtat i Feminismes; 

Sr. Raül Serra, coordinador de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament 
de Salut;  

Sra. Rosa M. Oliveras, tècnica de participació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural; 

Assisteix en tant que secretari de la Comissió Tècnica per a la Participació Ciutadana, el Sr. 
Manuel Gutiérrez, responsable de planificació de projectes participatius de la Direcció General 
de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica. 

Altres assistents 

Sra. Andrea Conte, Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, tècnica de la subdirecció 
general de Participació Ciutadana. 

Sr. Jordi Pacheco, Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, responsable d’anàlisi i qualitat 
de la subdirecció general de Participació Ciutadana.  

Sra. Mireia Gallego, Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, tècnica de la subdirecció 
general de Participació Ciutadana. 

Sr. Pablo García, Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, tècnic de la subdirecció general 
de Participació Ciutadana. 

Sr. Quim Vila, Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, tècnic de la subdirecció general de 
Participació Ciutadana. 

Desenvolupament de la reunió  

Benvinguda a càrrec del director general de Participació, Processos Electorals i Qualitat 

Democràtica. 

El director general obre la sessió presentant-se i fent una explicació de les grans línies 
d’acció. Primer de tot, identifica alguns dels principals reptes en matèria de participació 
ciutadana:  

• Impulsar el reconeixement polític de la participació i la integració d’aquesta en el 
funcionament ordinari de l’Administració. 

• Implicar més a la ciutadania en la presa de decisions i en l’avaluació de les polítiques 
públiques. 

• Identificar i explotar les oportunitats per incorporar el conjunt de professionals de la 
participació, ja sigui de dins o fora de la Generalitat de Catalunya, per a millorar la 
coordinació i l’actuació de tots els agents creant sinergies que millorin els resultats del 
de les polítiques públiques que incorporen la participació. 

Serà responsabilitat de la direcció de participació acompanyar els diferents agents i impulsar 
la participació per a que estigui planificada, sigui rigorosa i de qualitat en el disseny; 
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garanteixi l’accessibilitat, la inclusió de diferents col·lectius i una correcta acció de retorn. El 
retorn és un element indispensable per a garantir la qualitat democràtica de tot el procés. 

La nova etapa que comença vol donar continuïtat a diverses línies de treball que ja estan en 
marxa però posant el focus en els projectes amb una dimensió territorial, incorporant 
aquesta com un referent per a la transformació i millora dels processos de participació. 

Igualment es vol impulsar les capacitats institucionals per assolir els reptes actuals en 
participació ciutadana i continuar impulsant la transformació institucional amb actuacions 
com la potenciació d’un catàleg de serveis, la creació i expansió de xarxes que permetin 
conèixer i compartir diferents projectes per facilitar la generació de coneixement i recursos 
per a la millora de l’activitat desenvolupada. Es vol impulsar la intel·ligència col·laborativa i 
enfortir la cultura de la participació dins la Generalitat de Catalunya, però també implicant la 
resta d’actors de l’entorn, en especial a la societat civil i a la ciutadania. 

També es volen implementar innovacions i aplicar nous models i mètodes, començant per 
projectes concrets que serveixin com a pilots per poden avaluar-ne els impactes i valorar la 
seva rellevància i viabilitat en diversos àmbits sectorials. 

Finalment es vol avançar en l’elaboració d’una nova llei de participació ciutadana per a la 
què es demanarà la col·laboració i implicació de la ciutadania, de persones expertes però 
també, i òbviament ja des d’un estadi inicial, de les persones que formen part d’aquesta 
comissió tècnica per a la participació de la Comissió Interdepartamental de Transparència i 
Govern Obert. 

La concreció d’aquestes grans línies s’abordaran en futures reunions que estan previstes 
que siguin presencials (o híbrides) per facilitar espais d’intercanvi i consolidació de xarxes. 

Pren la paraula la Sra. Laura Suñé i explica que es manté la línia de treball en l’impuls dels 
grups de treball col·laboratiu i la importància que estan prenen els projectes amb impacte 
territorial. Incorporar la participació als projectes amb impacte territorial és una oportunitat 
per a millorar la seva concepció, disseny i execució. Cal aprofitar les virtuts preventives de la 
participació ciutadana; Ser pro-actius i planificar incorporant d’antuvi aquesta dimensió 
participativa, així com un plantejament de treball més transversals entre els diferents 
departaments. 

Per començar, els plans de desenvolupament urbanístics (PDU) poden ser una línia de 
treball interessant. Actualment s’està treballant un model i us convido a formar part del grup 
de treball que ha d’acabar de definir-ho. Aquest és un dels projectes més importants que es 
volen impulsar. 

Novetats destacables en matèria de participació ciutadana a la Generalitat de Catalunya. 

La subdirectora general de participació ciutadana explica algunes de les novetats més 
rellevants en matèria de participació ciutadana en la Generalitat de Catalunya: 

1. Novetats en relació al portal participa.gencat.cat: mòdul de reptes i metadades. 
2. Novetats en relació al portal Participa Catalunya. 
3. Novetats en matèria de consultes prèvies. 
4. Simplificació del qüestionari d’avaluació de les sessions de debat. 
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La creació d’espais estables de participació és una línia de treball que es continua 
desenvolupant, ja que permeten: garantir la transparència de les activitats envers la 
ciutadania, és una infraestructura/espai de treball que permet la interacció d’agents diferents 
i és un bon instrument que permet la interlocució directa amb la ciutadania. 

Programació de la participació ciutadana pel 2023    

Pren la paraula el Sr. Manuel Gutiérrez per indicar que cap a l’estiu es sol·licitarà la previsió 
de projectes per l’any 2023. Es comunica la importància d’aquesta planificació, per facilitar la 
contractació de proveïdors de dinamització, garantir el suport per part de la Subdirecció 
General de Participació Ciutadana als projectes i fer-ne una correcta difusió. 

Es comunica que durant la segona meitat de l’any es posarà en marxa una revisió de les 
dades sobre processos participatius i consultes públiques prèvies publicades al portal 
participa.gencat.cat. Després de realitzar una primera diagnosi, s’identificaran les dades que 
cal actualitzar i s’establirà un protocol per garantir que la informació publicada sigui la 
correcta. 

També es comunica que properament es posarà en marxa la tramitació de l’Acord marc de 
contractació de serveis per a processos participatius, que serà l’instrument a utilitzar per a 
contractar proveïdors. 

Torn obert de preguntes 

Es fan comentaris i aclariments als presents sobre aspectes i qüestions tractats durant la 
reunió. 

Cloenda 
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