
 

 

  

ACTA RESUM – SESSIÓ 
OFICINA JOVE 

 

Procés Participatiu  per l’elaboració del nou Reglament 

de Participació de l’Ajuntament de Tàrrega 

Setembre 2022 



 
 

 

 

 

DATA: 27 de setembre del 2022 

LLOC: Oficina Jove  

INICI: 18:30h 

FINALITZACIÓ: 20h 

 

 

 

 

  PARTICIPANTS 

 

6 persones (4 homes i 2 dones): 

- 3 persones de la Federació d’Associacions de veïns de Tàrrega 

- 2 persones d’AGENTA 

- 1 persona a títol individual 

 

 

   APORTACIONS 

 

 

QUINS ASPECTES EN L’ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ VAN BÉ I CAL POSAR EN VALOR? 
 

FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU I CULTURA PARTICIPATIVA 

- Hi ha un alt teixit associatiu al municipi, en el cas d’AGENTA amb unes 120 entitats 

aproximadament. 

- La gestió de la Festa Major és un bon indicatiu de l’autoorganització de les entitats i de  

la bona relació que es desprèn amb el cos tècnic. 

 

DIVERSITAT DE PERFILS QUE PARTICIPEN 

- Existeix una associació de dones magrebines que col·laboren força en dinàmiques que 

promou AGENTA. 



 
 

- Hi ha presidents de comunitats de veïns que són de procedències diverses i que 

assisteixen a les assemblees en representació de la seva comunitat veïnal. 

 

EQUIPAMENTS I ESPAIS MUNICIPALS 

- L’Ajuntament facilita la cessió d’espais a les entitats per tal de poder fer les seves 

reunions. Alguns dels equipaments no reuneixen però les normatives d’accessibilitat. 

 

PROCESSOS PARTICIPATIUS 

- Els pressupostos participatius facilita que la ciutadania pugui participar a títol individual 

i alhora ser coneixedors de la gestió municipal.  

 

QUINS ASPECTES DE LA PARTICIPACIÓ CALDRIA MILLORAR DE CARA AL FUTUR 
 

 

FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU 

- Per tal de tenir cura del teixit associatiu cal una millora en l’acompanyament a les 

entitats en relació a la gestió de les subvencions. Hi ha un malestar generalitzat per part 

de les entitats degut a què un nombre d’entitats han sofert una auditoria en l’últim any 

i aquest aspecte ha condicionat molt la seva gestió interna. 

- El suport tècnic és ben rebut per part de les entitats doncs els hi fan un bon 

acompanyament. Tot i així per temes de subvencions és difícil l’accés a la intervenció 

per resoldre les justificacions. 

- Les entitats sol·liciten l’existència d’un registre o directori d’entitats, on les pròpies 

entitats tinguin la capacitat de poder actualitzar les seves dades. En aquest sentit, les 

entitats manifesten que de manera proactiva elles haurien de comunicar els canvis de 

junta o les diferents modificacions. 

 

CULTURA PARTICIPATIVA I REPRESENTATIVITAT 

- És important que les persones també puguin participar a títol individual i que no només 

les entitats siguin la representació per la locució i comunicació amb l’Ajuntament. Tot i 

així, les persones que participen a títol individual solen estar motivades per un fet en 

concret o formen part de col·laboracions puntuals amb algunes de les entitats. 

- Es considera interessant impulsar el registre de participació ciutadana per tal que 

moviments no inscrits en el registre o persones amb interès puguin participar en 

processos i òrgans participatius. Com per exemple amb moviments veïnals com el “Moll 

de la via” 

- Es troba a faltar més implicació del col·lectiu de gent jove en altres espais més generals 

de participació. 

 



 
 

QUEIXES I SUGGERIMENTS 

- El temps de resposta per part de l’administració és molt lent. Les instàncies o no es 

resolen o tenen una alta demora. 

- La ciutadania desconeix l’estat dels tràmits sobre queixes i suggeriments. Caldria 

habilitar una bústia on la ciutadania pugui fer uns seguiment i que es resolgui de manera 

ràpida.   

 

COMUNICACIÓ 

- Cal incidir i millorar en els mecanismes de comunicació per tal d’arribar a més població, 

tant per part de l’administració com des de les pròpies entitats. 

- Un cop s’aprovi el nou reglament de participació ciutadana seria important poder editar 

un document comunicatiu amb els punts més importants del Reglament i repartir-ho a 

totes les entitats. 

 

ORGANS DE PARTICIPACIÓ (CONSELLS, TAULES....) 

- L’organització per districtes no és funcional. La gent del poble no coneix que hi ha 

districtes ni veuen el sentit d’haver-los fet. Es coneixen més els barris.   

- Caldria eliminar els districtes i donar suport a les associacions de veïns. 

- La dinàmica actual dels Consells és merament informativa, generalment per parlar de 

pressupostos i amb poc espai pel diàleg i la participació. 

- Les convocatòries dels Consells s’han de fer amb antelació i facilitant la informació que 

es tractarà perquè les entitats puguin tenir coneixement previ. 

- Els Consells haurien d’establir un pla de treball previ i una dinamització que facilités la 

participació. 

- Es troben a faltar Consells sectorials i/o comissions sectorials més operatives per 

treballar amb les diferents polítiques públiques. Com per exemple, les polítiques de 

dones. 

- En relació a la representativitat en els Consells s’han de marcar uns màxims i uns mínims 

per a què no sigui ni molt tancat ni molt obert. Des de la FAVT volen que torni a ser com 

abans, que la FAVT tingui un vot i que cada una de les associacions de veïns tingui també 

un vot a part de la representació d’altres entitats del municipi. 

 

PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ 

- Caldria incorporar el dret de petició per part de les entitats per impulsar processos de 

participació que fossin del seu interès. 

- És important donar a conèixer com és el mecanisme dels processos participatius per 

internet. 

 

PARTICIPACIÓ AL PLE 

- Seria interessant preveure un mecanisme perquè les entitats puguin tenir un espai de 

precs i preguntes al Ple, sempre i quan sigui per temes important i no per temes menors. 



 
 

 

 


