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29 d’octubre de 2020



INFORMACIONS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

� Membres de l'Open Government Partnership Local (OGP)

� Menció Observatori Internacional Democràcia Participativa (OIDP) per a 
l'Estratègia de transversalització de gènere.

� Projecte Next Generation per a aplicar fons Europeus a polítiques de 
Participació Ciutadana

� ParticipaCatalunya.cat
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Compromisos i criteris per a la participació ciutad ana

� Promoure el canvi cultural a l’Administració: el seu paper i la seva praxi. 
La participació ciutadana com a eina per a aquest canvi.

� Realitzar Participació Ciutadana de qualitat. Criteris.

� Revisió de l’esborrany enviat.

Validació per a aprovació a la CITGO
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Planificació i coordinació d'activitats 2021
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Activitats amb suport tècnic i econòmic de la DGPC 2021

Criteris per al suport tècnic i econòmic de la DGPC

Planificació suficient
Implicació de la unitat promotora: 
formació prèvia, compromisos de 

recursos (temps i RH)

Petició pel canal formal de la 
Comissió tècnica



Planificació i coordinació d'activitats 2021
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Departament Processos de participació Consulta pública prèvia Reordenació consell

participació

TES 28 6

PRES 1

TASF 3 2 1

EXI 8

PDAP 2 1

EMC 1

ARPA 1 7 1

SLT 6 2

TOTAL 50 16 4



Planificació de processos de participació ciutadana  2021

Distribució dels 50 processos de participació
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Planificació de processos de participació ciutadana  2021
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Processos amb petició de suport SDGPC



Projectes col·laboratius i eines

Projectes a desenvolupar
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Acord Marc

Construcció dels indicadors de qualitat

Normativa participació ciutadana

Eines
Guia de transversalitat de gènere en els processos participatius

Manual de participació infantil

Mapa d'actors



Indicadors de qualitat dels processos participatius

�Indicadors de resultat:

� Nombre de participants totals (presencials+en línia): respon a l’objectiu 
d’incrementar la participació.

� Mitjana de persones participants per sessió de debat: Dona una idea de 
l’ocupació de sessions. El nombre de participants està limitat per la quantitat de 
sessions que es poden realitzar.

� Nombre d’aportacions obtingudes: Dona una idea del volum de debat, i 
dispersió de propostes,

� Retorn realitzat: Sí/No (aquest indicador no va a l’informe de resultats)

A recollir a cada procés
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Indicadors de qualitat dels processos participatius

�Indicadors de qualitat (diversitat i valoració subjectiva participants):

� Grups edat infrarepresentats: Percentatge de persones joves i més grans de 64 
anys a les respostes en relació amb la població de Catalunya. Desagregades per 
sexe.

� Orígen: percentatge de persones no nascudes a Catalunya en relació 
amb la població. Desagregades per sexe.

� Aportacions adequades als objectius.
� Resultats recullen les opinions més rellevants.

�Indicadors d’impacte (valoració subjectiva participants)

� Increment de la xarxa de relació.
� Millora de la relació entre l’Adm. I la ciutadania.
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Mapa d’actors: evolució del projecte

Projecte tecnològic i etiquetes 
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Aplicatiu Power 
App de l’Office

Classificació en 29 
etiquetes inicials i 

de territori



Etiquetes mapa d’actors

Situació actual :

� Les entitats estan classificades en arbre.

� 34 àmbits.

� Les classificacions són úniques i incompatibles, per aquest motiu hi ha 4 camps 

idèntics.

Conseqüència:

� Cada entitat només pot ésser classificada en 4 categories i per  trobar totes les 

entitats cal fer 4 cerques.

De la classificació a l’etiqueta
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Etiquetes mapes d’actors

� Cada entitat pot ser etiquetada tants cops com sigui necessari, sense límits.
� Dos nivells.

� El primer són 29 etiquetes que engloben tots els àmbits.
� El segon és lliure; cada unitat pot establir les etiquetes necessàries.

� El primer nivell és un nombre manejable que agrupa la totalitat d’entitats.
� El segon nivell és lliure per tal que qualsevol unitat que treballa amb entitats 

(participació, protocol...) pugui adaptar-se l’eina.
� El manteniment de la informació recau sobre les persones usuàries → ho han de 

trobar útil i adoptar-la → abocar-hi les bases de dades actuals.
� Tothom s’hi ha de sentir lliure per emprar les etiquetes que vulgui.

Passar de classificació en arbre a etiquetes, benef icis:
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Etiquetes mapa d’actors

� 2019 – principis 2020: es van rebre les observacions per part dels referents 
dels departaments.

� 2020: proposta de 29 etiquetes en base als següents criteris:

� Les observacions rebudes.

� Els criteris corporatius del SAC.

� La racionalització de les etiquetes de primer nivell

� L’associació entre etiquetes de primer nivell i de segon nivell per aconseguir una 

agrupació sistemàtica.

� Les classificacions dels actuals registres sectorials d’entitats.

Procés d’etiquetatge
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Etiquetes mapa d’actors
Etiquetatge segons necessitats
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Etiquetes mapes d’actors 1a classificació a l'aplic atiu

Etiquetes per a entitats orientades a les persones
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� Gent gran

� Infància -Adolescència

� Joves

� Dones

� LGTBI+

Etiquetes per a entitats orientades a l’activitat e conòmica

� Economia i empresa

� Pesca

� Mon rural

� Administració Pública



Etiquetes mapes d’actors 1a classificació a l'aplicat iu

Etiquetes pera entitats orientades a la cultura i e l coneixement
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� Cultura i arts

� Interculturalitat

� Educació i formació

� Universitats i Recerca

� Llengua i comunicació

� Societat i informació

Etiquetes per a entitats de caràcter social
� Salut

� Veïnal

� Acció Social

� Diversitat Funcional

� Desenvolupament comunitari i voluntariat



Etiquetes mapes d’actors 1a classificació a l'aplica tiu

Etiquetes per a entitats orientades al territori
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� Medi ambient i sostenibilitat

� Urbanisme, territori i paisatge

� Mobilitat i transport

� Emergències i seguretat

Etiquetes per a entitats de pau, cooperació i justíc ia

� Drets humans

� Religioses

� Justícia

� Acció exterior

Etiquetes per a entitats esportives
� Esports i Lleure



Nova versió Portal participa.genca.cat

� Qüestionaris: les preguntes es poden agrupar per seccions de preguntes i 
visualitzar agrupades en pàgines diferents. També s’incorpora una modalitat 
de pregunta matriu.

� Consells: hi ha novetats en la relació a la comunicació entre els membres 
d’un consell.

� Imatge butlletins: hi ha dues plantilles per enviar newsletters selectives.
� Un procés participatiu es pot vincular a una assemblea (fins ara era al revés).

Principals novetats versió 22
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Properament...
• Trobades en línia
• Duplicar qüestionaris



Comunicació: canal govern obert Youtube

� Nou canal de youtube de Govern Obert: llistes reproducció, espai per
retransmetre sessions

https://www.youtube.com/channel/UC2wabk5ipm8uINsPlxkLEUg/playlists
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Grup de treball processos participatius

� https://participa.gencat.cat/assemblies/processosparticipatius/f/2983/

Recursos per fer processos participatius
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Formació 
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Activitats 2020

Guia de transversalitat de 
gènere en els processos 
participatius 

• Presentació el 19/11 a les 18.30h

Jornades d’Innovació 
Democràtica 2020 el 25/11 
a les 15.30 h

• Presentació de l’informe de 
l’OECD sobre participació 
ciutadana i tallers pràctics 

Curs virtual Disseny i 
execució de processos 

participatius



Formació

� Cursos a través de l’EAPC

� Bàsic per a comandaments: 1r trimestre

� Inicial per a tècnics: 1r semestre

� Dinamització de consells de participació: 3r trimestre

� Seminari directiu: 2n semestre

� Pendent confirmar necessitats unitats sobre formació per a consultes 

públiques prèvies

Activitats 2021
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gencat.cat


