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Procés participatiu  per l’elaboració del nou Reglament 

de Participació de l’Ajuntament de Tàrrega 
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DATA: 3 octubre de 2022 

LLOC: en línia 

INICI: 18:30h 

FINALITZACIÓ: 20h 

 

 

 

  PARTICIPANTS 

 

2 persones: una persona referent d’Agenta i una 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 important teixit associatiu al municipi que cal posar en valor i amb una gran 

diversitat de temàtiques i funcions. 

 

PROJECTES ESTRATÈGICS 

- En el seu moment es va iniciar un pla estratègic que va ser una bona experiència pel seu 

treball en comissions i amb implicació de les entitats. 

- El plantejament dels districtes en el seus inicis va ser una molt bona experiència donat 

que es va motivar a la població i aquesta es sentia partícip d’aquests espais. No obstant, 

donat que amb el temps van ser espais sense capacitat de decisió i on es treballaven 

aspectes més de caire simbòlic, s’ha generat una desafecció de la ciutadania envers 

aquests espais. 

 

QUINS ASPECTES DE LA PARTICIPACIÓ CALDRIA MILLORAR DE CARA AL FUTUR 
 

COMUNICACIÓ I IMPLICACIÓ CIUTADANA 
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- Cal una campanya de difusió i informació sobre el Reglament un cop estigui aprovat. 

S’ha de donar a conèixer el Reglament a entitats i ciutadania, vetllant perquè sigui un 

document que es pugui desplegar. A més, s’ha de vetllar pel seu compliment. 

 

PAPER POLÍTIC DE LA PARTICIPACIÓ 

- Es necessari una visió política envers el reglament, conèixer quina és la visió actual i 

cap on volen enfocar la participació a Tàrrega. El Reglament ha d’anar associat a una 

reflexió estratègica sobre la participació al municipi. 

 

CULTURA PARTICIPATIVA 

- No hi ha experiència en processos participatius. La participació ciutadana a Tàrrega 

mai ha estat una prioritat, sempre ha estat un pur tràmit. 

 

PARTICIPACIÓ INTERNA 

- Cal que hi hagi una figura tècnica especialitzada en participació ciutadana que vetlli per 

l’acompliment i l’execució del Reglament. 

- És important que l’Ajuntament disposi de recursos tècnics i econòmics que refermin la 

participació en l’estructura interna. 

 

PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ 

- Els pressupostos participatius requereixen un marc normatiu més acurat que vetlli i 

clarifiqui el procés. En aquest sentit, per exemple, no s’acaba d’entendre algunes de les 

propostes que es reben en el marc dels pressupostos participatius que, enlloc de ser 

propostes d’inversió, responen més aviat a petits arranjaments o manteniment. Aquests 

temes haurien de ser aspectes on l’Ajuntament pugui incidir sense necessitat 

d’incorporar-ho en un procés participatiu. 

- Dins del marc dels pressupostos participatius no s’han incorporat espais de deliberació 

o reflexió col·lectiva per incidir en propostes que responguin a un bé comú. 

- No hi ha retorn dels pressupostos participatius pel que fa al procés ni a les propostes 

executades. Es desconeix si s’han executat les propostes de l’edició anterior. 

 

QUEIXES I SUGGERIMENTS 

- El canal de queixes i suggeriments de l’Ajuntament està bé, però no és suficient. Calen 

espais on la ciutadania pugui ser escoltada i on es pugui debatre. Com per exemple un 

fòrum ciutadà. 

- Existeixen canals informals, com per exemples les xarxes socials, on es vehiculen moltes 

d’aquestes queixes. En aquest sentit, s’haurien de potenciar altres espais de debat 

ciutadà per canalitzar millor aquestes demandes i no a través de les xarxes socials. 

Aquest fet ens indica que calen més espais de comunicació adients entre Ajuntament i 

ciutadania. 
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- Per manca de canals de comunicació i d’espais de participació moltes queixes i 

suggeriments es vehiculen a través del teixit associatiu. Un exemple va ser quan es van 

agrupar 12 entitats perquè és realitzés una audiència pública per a una reforma. 

 

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

En relació als Consells 

- L’actual Consell de participació ciutadana és vist com un espai formal per on han de 

passar els projectes, però on no es produeixen debats reals amb impacte.. No contempla 

espais de debat on la ciutadania i entitats puguin dir la seva i construir conjuntament. 

S’ha de tenir en compte que quant menys decisori sigui l’espai, més difícil serà 

aconseguir implicació ciutadana. 

- El contingut del Consell és merament sobre els pressupostos i la convocatòria i la 

documentació s’envia amb molt poc temps de marge. 

- Cal un  dinamitzador/a del Consell que faciliti el diàleg , la participació i l’assoliment de 

consensos. 

- Es troba a faltar un full de ruta o un pla de treball pel Consell. 

- No hi ha Consells sectorials per aprofundir en temàtiques, els existents són més de caire 

territorial. Calen Consells sectorials per avançar en polítiques públiques. 

En relació als Districtes 

- Els districtes van ser una aposta que durant un temps va funcionar i van canalitzar les 

necessitats dels veïns i veïnes, però amb el temps s’ha anat diluint, s’han deixat de 

convocar reunions de districte i ja no tenen cap tipus de legitimitat. 

- Caldria informar sobre les partides pressupostàries dels districtes i els projectes 

executats. 

 

PARTICIPACIÓ AL PLE 

- Les intervencions al Ple estan bé, però calen altres espais de participació i comunicació 

amb l’Ajuntament.   

 

 


