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1. Perquè hem de construir amb la 
ciutadania? 
 
Les administracions públiques han de ser capaces d’escoltar, deliberar 
i construir amb la ciutadania aquelles qüestions sobre les que tenen 
competència i mandat ciutadà per actuar. La participació o implicació 
de la ciutadania suposa la posada en marxa de tots aquells mitjans 
dels que disposa un ajuntament per desenvolupar espais i processos que 
permetin vertebrar les necessitats, demandes i anhels de la ciutadania 
per definir les seves polítiques públiques.   
 
Implicar a la ciutadania permet: 
 
- Un aprofundiment democràtic, donant resposta a les creixents 
demandes ciutadanes de participar activament en les institucions. 
 
- Una millora de la conceptualització de les polítiques públiques, 
introduint el coneixement ciutadà com a enriquiment de la visió 
tècnica i política, fent de la implicació una eina útil. 
 
- Un reforç del teixit social, empoderant i donant visibilitat a les 
entitats, associacions i col·lectius que treballen en el territori, 
així com reforçant la seva vida comunitària.  
 
- Una major transparència i una millor rendició de comptes per part 
dels responsables públics així com una corresponsabilització ciutadana 
en la construcció d’un model ciutat o poble atractiu per a tothom. 
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2. Encàrrec. 
 
 
L'Ajuntament de La Roca del Vallès, ha sol•licitat l'assistència 
tècnica al Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana 
per a la modificació del reglament de participació ciutadana amb la 
finalitat d'incorporar les actualitzacions legislatives i de 
transparència que no es recullen i de revisar/ampliar els canals de 
participació actuals.  
 
El municipi de La Roca del Vallès compta des de l’any 2011 amb un 
Reglament de Participació Ciutadana. Actualment el mapa de la 
participació ciutadana el configuren els Serveis i Oficines d'Atenció 
Ciutadana, els espais de discussió i negociació, l'oferta pública de 
programes i recursos per al foment i desenvolupament del teixit 
associatiu, els mecanismes de participació i finalment els processos 
participatius.  
 
La voluntat de l’Ajuntament és fer una modificació el màxim 
participativa possible amb el màxim consens i la participació de la 
ciutadania i el teixit associatiu amb l’objectiu d’afegir les 
modificacions legislatives i de transparència i revisar els canals de 
participació actuals. 
 
Caldrà implicar al teixit associatiu, ciutadania no organitzada i 
referents del municipi que tot i no formar part de cap entitat, són 
part activa del municipi. 
 

 
3. Objectius del projecte 
 
Objectius del projecte 
 
Actualització del reglament de participació ciutadana de La Roca del 
Vallès. 
 
- Procés de Participació Ciutadana per a l’actualització del 

reglament de participació. 
Celebració de les sessions de participació que s’escaiguin per 
tal d’incorporar la perspectiva del teixit associatiu, la 
ciutadania no organitzada i referents del municipi. 

- Comunicació del procés de participació. 
- Devolució de les diferents fases del procés de participació 
- Modificació del reglament de participació 
 
 
La concreció del contingut dependrà de les propostes que es facin en 
aquesta sol•licitud i del pla de treball que s’estableixi per part de 
l’Ajuntament i l’empresa contractada (adjudicatària de la present 
sol•licitud d’oferta). 
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4. Proposta metodològica 
 
A continuació es detallen les principals fites a desenvolupar per cada 
una de les fases previstes pel desenvolupament dels treballs. 
 
 
Fase 1. Presentació de la proposta i definició dels primers elements 
de debat.   
(3 mesos) 
 
L’inici dels treballs s’inicia amb una primera fase de presa de 
contacte amb el responsable polític, el referent tècnic de 
participació, els grups municipals, els tècnics municipals i les 
entitats per tal de presentar la proposta de treball, validar 
conjuntament la metodologia i el calendari de treball. En aquest 
sentit, es proposen les següents fites: 
 
 
 Sessió de presentació del procés de modificació del RPC amb l’equip 

de govern i debat al voltant de les principals línies de canvi o 
actualització que proposa el govern municipal. Abans de fer 
l’obertura del procés davant l’oposició i la Comissió permanent de 
Participació, és important recollir quina és la visió de l’equip de 
govern davant la participació ciutadana i sobre el Reglament de 
Participació Ciutadana. Amb els elements de reflexió i les 
propostes d’actualització del Reglament, l’equip de Quòrum 
elaborarà un primer document de treball. Aquest document servirà 
per presentar els principals eixos o elements de debat del procés 
participatiu, proposem alguns temes a tractar en la reunió: 

 
- revisió dels òrgans estables de participació. (espais formals i 

espais informals) 
- la participació electrònica i la participació presencial. 

(mecanismes de participació ciutadana) 
- encaix entre la participació institucional i la participació 

comunitària. 
- la relació de l’ajuntament amb les entitats i els col·lectius. 
- la transparència i el rendiment de comptes. 
- la informació i la comunicació (govern obert, dades obertes i la 

comunicació institucional.) 
- col·laboració, cocreació, codisseny i coavaluació. 

 
 Sessió de presentació del procés d’actualització del Reglament i 

del document amb els principals eixos de debat amb representants de 
tots els grups municipals. En aquesta reunió es presentarà i es 
validarà la metodologia i els temes de debat del procés 
participatiu. 

 
 Sessió de constitució del Grup de Treball Tècnic del RPC. 

L’objectiu de la reunió serà realitzar un primer contacte amb els 
tècnics municipal, presentació del procés participatiu, la 
validació de la metodologia i la calendarització i presentació dels 
temes de debat del procés participatiu. 
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 Sessió de constitució de la Comissió Ciutadana del RPC. L’objectiu 

de la reunió serà realitzar un primer contacte amb les entitats, 
col·lectius i persones interessades, presentació del procés 
participatiu, la validació de la metodologia i la calendarització i 
presentació dels temes de debat del procés participatiu. Es proposa 
no crear aquesta Comissió adhoc en el cas que ja existeixi en 
funcionament un òrgan de participació territorial a nivell de 
municipi. Aquest espai pot esdevenir la Comissió Ciutadana del RPC 
i en aquest sentit l’espai de seguiment avaluació del procés de 
modificació del RPC. 

 
 
En aquesta fase es definiran els principals eixos de debat que 
marcaran el contingut del procés participatiu.  
 
 
 
Fase 2. Redacció de l’esborrany del Reglament de Participació 
ciutadana.  
(3 mesos) 
 
En aquesta fase es les sessions de treball polítiques, tècniques i un 
taller participatiu amb la Comissió Ciutadana del RPC per promoure el 
debat i la recollida de propostes que ajudin a tenir suficients 
elements de consens per redactar l’esborrany del Reglament de 
Participació. 

 
 

 Sessió de treball amb representants de tots els grups municipals 
per debatre i recollir propostes al voltant del nou reglament de 
participació ciutadana. 

 
 Sessió de treball amb el Grup de Treball Tècnic del RPC per debatre 

i recollir propostes al voltant del nou reglament de participació 
ciutadana. 

 
 Taller participatiu amb la Comissió Ciutadana del RPC per debatre i 

recollir propostes al voltant del nou reglament de participació 
ciutadana.  

 
 
Quòrum elaborarà un informe de resultats de cada sessió que s’enviarà 
a mode de retorn a cada participant. També es recomana crear una web 
específica del procés o crear un apartat al web municipal per poder 
penjar tota la informació i la documentació que es generi del procés i 
d’aquesta manera assegurar la traçabilitat dels resultats del procés 
participatiu.  
 
Amb els resultats de les sessions de treball i participatives es 
redactarà l’esborrany del Reglament de participació ciutadana. Es farà 
arribar també a totes les persones que han participat en aquesta fase 
(Grups Municipals, Grup de Treball Tècnic i la Comissió Ciutadana del 
RPC) 
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Fase 3. Validació pública de l’esborrany del Reglament. (2 mesos) 
 
Durant la tercera fase s’obrirà el procés participatiu al conjunt de 
la població de la Roca del Vallès amb l’objectiu de validar, matissar 
i enriquir l’esborrany 
 
 
 Sessió de treball amb la Comissió Ciutadana del RPC per a 

presentar, validar, matissar i enriquir l’esborrany. En aquesta 
sessió es treballarà també al voltant del format, el contingut i 
organització de la jornada participativa oberta a la resta de la 
població del poble. 
 

 Jornada participativa “La participació ciutadana a la Roca del 
Vallès: passat, present i futur”. Aquesta jornada tindrà un doble 
objectiu: informar sobre les principals novetats de l’esborrany i 
generar un espai de participació ciutadana per a validar, matissar 
i enriquir-lo. En aquesta jornada es farà una convocatòria oberta a 
tota la població del municipi, a tots els membres de tots els 
òrgans de participació i a totes les entitats del poble. El format 
i la metodologia de la jornada es treballarà amb la Comissió 
Ciutadana del RPC. 

 
Quòrum elaborarà un informe de resultats del procés participatiu que 
servirà com a document de referència per a la redacció final del 
Reglament. Aquests resultats s’enviaran a tots els participants del 
procés participatiu, a mode de retorn. 

 
 
 
Fase 4. Redacció, retorn i presentació del Reglament.(1 mes) 
 
En la quarta i última fase es farà la redacció final del Reglament i 
es presentarà públicament, prèvia a la seva tramitació administrativa. 
 
 
 Redacció final del Reglament. 

 
 Sessió de retorn, oberta a tota la ciutadania dels resultats del 

procés participatiu i presentació del document final de Reglament 
de Participació Ciutadana, prèvia aprovació pel Ple municipal. Es 
farà un reforç de convocatòria a tots els espais de participació 
municipals, les persones a títol individual, els grups municipals i 
entitats que han participat durant el procés participatiu. 

 
 Sessió d’avaluació del procés amb la Comissió Ciutadana del RPC. 

 
 
 
 
 
 


