
Agenda Municipal de 
Participació Ciutadana 2022

L’agenda Municipal de Participació inclou els projectes i els espais de participació prioritzats i nous del 
poble que es vol impulsar durant el 2022. 

Aquests projectes i espais participatius, on s’implicarà la ciutadania, s’han fer sota el criteri que planteja el 
nou pla director de participació.  Un pla que té com objectiu ser l’instrument de planificació a mitjà termini 
de l’acció global del govern en matèria de participació. 

Les temàtiques i accions són les següents: 

Transparència i participació a l’administració

1. Revisar i crear un nou reglament de participació, que s’adapti a la llei de transparència i les bases 
establertes en el nou pla director de participació d’Alella 2021-2023. 
Inici: gener - Fi: Juny 

Què és? El reglament és una normativa municipal que ens dóna el marc legal per garantir el drets i 
els espais de participació. 

2. Fomentar el coneixement dins l’Ajuntament per saber millor com aplicar la participació i la transpa-
rència. 
Inici: gener - Fi: març

Què és? A través d’una formació es vol millorar el coneixement a nivell intern de totes les regidories 
respecte com aplicar el model de govern obert per després poder-ho aplicar amb la ciutadania.

Associacions i col·lectius

3. Consolidar el servei de suport a l’associacionisme i els col·lectius per tal de crear més xarxa i 
cohesió en el poble. 
Inici: febrer - Fi: desembre 

Què és? És un servei integral d’orientació, assessorament i informació ofert per la regidoria de Parti-
cipació Ciutadana, i el que es pretén és acompanyar-les per crear xarxa entre elles, enfortir els espais 
de relació amb l’Ajuntament i donar suport en el coneixement de les activitats del teixit associatiu 
envers la ciutadania.

4. Definir les necessitats que tenen les associacions respecte els espais o equipaments del poble (com 
per exemple Can Gaza). 
Inici: febrer - Fi: desembre

Què és? Es vol iniciar un procés de diàleg amb totes les associacions per valorar i definir les neces-
sitats que tenen dels espais del poble.



Projectes estratègics del poble

5. Aprovar el Pla Local d’Educació. 
Inici: octubre 2021 - Fi: setembre 2022

Què és? És un pla estratègic que té per objectiu endreçar tots els recursos educatius del poble i per 
definir les accions i les línies de treball de l’àmbit educatiu d’Alella.

6. Donar suport a les iniciatives d’adolescents i joves, fomentant el seu empoderament i partici-
pació, sorgides del Pla local de joventut. 
Inici: 2022 - Fi: 2025

Què és? implementació de les accions derivades del Pla per promoure la cohesió social i els espais 
de trobada, les relacions positives i el respecte vers la diversitat. 

Espais de participació 

7. Crear el Consell d’infància d’Alella. 
Inici: octubre 2021 - Fi: juny

Què és? És un espai on es troben nens i nenes per reflexionar, parlar, prendre decisions i fer propos-
tes sobre aquells aspectes que els afecten del nostre poble o, que consideren necessaris per millorar 
les condicions de vida de tota la ciutadania.

8. Impulsar la Coordinadora de Festes i altres espais de participació de les festivitats del poble. 
Inici: febrer - Fi: agost

Què és? Per tal de renovar la festa major a partir d’un nou model lligat a la identitat alellenca i a la 
cultura popular, s’han dissenyat diferents espais per fer-la més participativa. Entre aquests, hi haurà 
la coordinadora de festes que serà l’espai de coordinació de totes les activitats, propostes i accions 
de les Festes que es realitzen a Alella, amb l’objectiu de reforçar i promoure l’acció comunitària i la 
participació del poble.

9. Crear un grup de treball en matèria de residus. 
Inici: gener - Fi: desembre

Què és: aquest grup estaria format per persones amb formació, amb experiència o amb interès 
sobre els residus del municipi, i per persones representants dels grups polítics que també preferible-
ment tinguessin algun tipus d’experiència o formació en la matèria per començar a estudiar el model 
de recollida de residus del municipi. 

Comunicació i participació

10. Impulsar un projecte per reforçar la seguretat ciutadana i la qualitat de vida al poble d’Alella: 
“Front comú als robatoris”. 
Inici: febrer - Fi: juliol

Què és: amb aquest projecte es  vol fer arribar a la persones que viuen Alella, tota la informació i tots 
els discursos entorn aquest tema, per acabar trobant quina és la millor solució per als robatoris i el 
reforç de la seguretat en el poble. 


