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INTRODUCCÍÓ 
Un dels objectius de l’àrea de participació és fomentar que la ciutadania participi ens 
els afers polítics que els afecten, tenint en compte la diversitat i les diferents realitats 
que conviuen al poble. Es busca el compromís amb la ciutadania i que tinguin un rol 
actiu en la transformació i millora de la societat i del municipi. Per això ens posem el 
repte de transformar l’administració per fer possible aquesta participació.  
Els reglaments històricament són documents que ajuden a regularitzar i a marcar una 
normativa per a tothom, sense crear diferències. És important que el col·lectiu 
destinatari senti que forma part en el disseny del reglament per evitar que incompleixin 
el reglament i alhora, donar respostes a les seves necessitats i afavorir un model de 
governança adaptat a empoderar a la ciutadania. 
La necessitat de crear una normativa comuna és perquè es vol afavorir la igualtat 
d’oportunitats i d’accés als recursos i espais que s’ofereixen des de l’Ajuntament a les 
associacions i col·lectius registrats al registre municipal.  
 
Quines problemàtiques volíem resoldre?  

- No hi havia una normativa prou clara per formar part del registre d’entitats.  
- No hi havia uns criteris clars per la cessió de materials i equipaments a les 

associacions.  
- Manca de regularització de les subvencions. 
- Sobrecarrega de responsabilitat dels serveis municipals i els canals per sol·licitar 

els materials eren poc clars.  
- Manca de reconeixement de noves formes de participació. 
- Canals d’informació i comunicació no acabaven de funcionar. 
- Falta de vincle entre l’àrea de participació i les associacions. 

EL PROCÉS DE DELIBERACIÓ. QUÈ HEM FET I PER QUÈ?  
El mes de desembre de 2019 es va iniciar un procés de deliberació per tal d’impulsar 
un debat amb les associacions i col·lectius de manera que tothom pogués expressar 
les seves idees en igualtat de condicions. El procés va finalitzar a finals de febrer del 
2020 i s’ha fet a través de diversos canals de participació: debats grupals, una jornada 
de participació i també una consulta online. 

Els objectius del procés:  
o Desenvolupar un debat sobre el document de bases del reglament de suport i 

recursos per a les associacions i col·lectius d’Alella.  
 

o Fer propostes en les següents temàtiques:  
 Cessió de materials 
 Cessió d’espais 
 Subvencions econòmiques  
 Suport tècnic d’assessorament i formació  

 
o Reconèixer i implicar la diversitat de les persones i associacions,  tenint en compte 

l’àmbit, el territori, l’edat. 
 

o Afavorir la xarxa i el coneixement del teixit social d’Alella.  
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COM ES VA ESTRUCTURAR EL PROCÉS I QUI VA PARTICIPAR?  
 

 

 

 

 

  

Fase 1. Informar i comunicar 

1.1. Presentació del procés de deliberació dels objectius, els requisits i el calendari a 
l’equip de govern i personal tècnic. 

1.2. Difusió i comunicació del procés participatiu. 

1.3.  Recopilació documental i realització d’entrevistes. 

 

Fase 2. Aportar propostes i deliberar 

S’han realitzat debats amb diferents nivells de decisió i tenint en compte els diferents 
agents socials. 

 

  

 

 

 

Ciutadania 

•Sis debats grupals per àmbits 
•Jornada de participació 
•Consulta on-line 

Personal 
tècnic 

•Entrevistes individuals 
•Espai de debat on-line 
•Taller participatiu 

Polítics 

•Espai de debat 
•Reunió informativa i consultiva 
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2.1. El debat amb la ciutadania va constar de tres moments: 

El primer es van fer 6 grups de debats per àmbits: juvenils, educatives, socials, 
culturals, veïnals i esportives. Es van convidar a totes les associacions i col·lectius i 
van participar 28 persones representants d’aquestes.  

Els objectius dels grups de debats van ser:  

o Posar en comú l’estat de la qüestió de cada àmbit.  
o Debatre alguns del reptes detectats pel que fa al suport de l’ajuntament a les 

associacions: 1) relació de les associacions amb les regidories, 2) coordinació i 
comunicació amb l’Ajuntament, 3) relació de subvencions 4) relació a la cessió 
d’espais i materials temàtiques que tenen a veure amb el reglament. 

El segon moment, es va convocar una jornada de participació (18 de gener) amb totes 
les persones que formen part de les associacions i col·lectius on van participar 32 
persones de 19 entitats. Es va treballar a partir d’un document esborrany elaborat per 
l’àrea de participació, equitat i medi ambient. Els criteris a tenir en compte per 
l’acceptació de les propostes sorgides van ser: viabilitat tècnica, competència de 
l’Ajuntament, que siguin inclusives, que responguin a necessitats comunes i que 
respectin els reglaments interns i els plans d’actuació de cada àrea i equipament.  

Els objectius de la jornada van ser:  

o Desenvolupar un debat sobre el document de bases del reglament.  
o Fer propostes en les següents temàtiques: cessió de materials, cessió d’espais, 

subvencions econòmiques i quin ha de ser el suport tècnic d’assessorament i 
formació  

o Reconèixer i implicar la diversitat de les persones i de les entitats, tenint en compte 
la temàtica, el territori, l’edat, i col·lectius específics que representen. 

o Afavorir la xarxa i el coneixement del teixit associatiu d’Alella.  

I el tercer moment es va posar a disposició de la ciutadania una consulta on-line on hi 
van participar 3 persones.  

 
2.2. El debat amb el personal tècnic de l’Ajuntament 
Un cop recollides les aportacions de la ciutadania, es va passar a fer la validació 
tècnica del document on cada àrea va tenir diferents nivells de decisió. Es va consultar 
i demanar aportacions a nivell individual a les àrees de: comunicació, OAC i serveis 
municipals. Es va consultar i demanar aportacions on-line a les àrees de: servei a les 
persones, territori, turisme, medi ambient i equitat. I finalment l’11 de febrer es va fer 
un taller participatiu amb les àrees que més els afecta el reglament: educació, cultura, 
joventut, festes i esports.  

Els objectius dels diferents espais de debat amb els tècnics i les tècniques van ser:  

o Realitzar una devolució més detallada del contingut del reglament de suport i 
recursos a les associacions i col·lectius.  

o Incidir en la comprensió i justificació dels dos reglaments que es presenten. 
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o Rebre aportacions sobre les temàtiques que s’han posat a debat. 
o Establir idees/accions per implementar les propostes que es presenten. 

 
2.3 El debat a nivell polític 
Es van fer dues convocatòries una amb tot l’equip de govern (van participar tots els 
regidors i regidores) i una reunió informativa- consultiva (el 13 de febrer) amb els 
representants dels grups de l’oposició (van venir Alternativa per Alella-CUP, Gent 
d’Alella, Alella Primer PSC-CP).  

Els objectius d’aquests dos espais van ser: 

o Validar políticament totes les propostes que s’havien recollit. 
o Donar a conèixer el document que es presentaria per validar al Ple municipal.  
 

Fase 3. Valoració i rendició de comptes 

En aquesta fase s’ha fet un retorn de les propostes sorgides tant a nivell tècnic com a 
nivell ciutadà.  

Les principals aportacions i reflexions que destaquem dels resultats d’aquest procés i 
que per tant ens porta a iniciar tota la fase d’implementació del reglament han estat:  

o Regular la inscripció del registre específic. 
o Regular el model de sol·licitud d’espais i materials, qui ho pot fer i com. 
o Definir els criteris d’autoritzacions i funcionament de com serà la cessió d’espais i 

materials. 
o Definir els drets i deures de les associacions i col·lectius. 
o Fomentar el treball en xarxa. 
o Fomentar un pla de formació. 
o Fomentar millores en la comunicació entre teixit social. 
 
Fase 4. Avaluació del procés de deliberació 

Per avaluar el procés s’ha fet una enquesta a les persones que van participar a la 
jornada i s’ha fet una valoració qualitativa amb l’Àrea de Participació. 

CONTINUITAT I IMPLEMENTACIÓ DELS DOS REGLAMENTS 
Gràcies a l’avaluació i a les aportacions que ens han fet diferents persones i grups, 
recollim els següents REPTES per a la implementació dels dos reglaments:  

a) Desplegar per fases i amb un període de 6 mesos el que regula el reglament, un 
cop estigui aprovat definitivament. 

b) Fer que els continguts de l’apartat web de participació sigui més accessible i visible, 
en especial: els formularis, subvencions i la informació en general dirigida a les 
associacions i col·lectius, per això tindran un apartat específic. 
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c) Activar per fases, el servei de suport a les associacions i col·lectius oferint els 
recursos inclosos en el reglament de suport i recursos municipals. 

d) Facilitar les eines online necessàries per qualsevol gestió o procediment que es 
demani en els dos reglaments, evitant la burocratització i fent àgils les gestions. 

e) Acompanyar, assessorar i informar des de l’Àrea de Participació, qualsevol dubte 
que pugin tenir les associacions i col·lectius, tot respectant el seu dret d’autonomia i 
de llibertat com a grup que representa els seus interessos.  

f) Crear una comunicació horitzontal i relacional on posem al centre de les nostres 
actuacions el teixit social d’Alella. 

Fins final del 2020 no podrem fer una avaluació de la implementació dels dos 
reglaments.  
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