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BASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU DEL PLA  MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DIVERSI-
TATS SEXUALS I DE GÈNERES

La Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals impulsa per segona vega-
da el Pla Municipal de polítiques Diversitats Sexuals i de Gèneres amb la finalitat de
continuar el camí per treballar el dret de tota la ciutadania a viure en llibertat, garan-
tir els drets de totes les persones, sense tenir en compte la seva identitat de gènere,
orientació sexual o expressió de gènere. Respectant totes les diversitats sexuals i de
gèneres, un repte que també defineix la Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI+ i
per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Conseqüentment és un Pla que per la naturalesa de l’objecte d’estudi, es caracteritza
per la seva transversalitat. Per això, la base de l’elaboració del Pla tindrà en compte
una participació de la ciutadania i en concret del teixit del col·lectiu LGBTI+ de la ciu-
tat, amb l’objectiu d’enfortiment de la comunitat LGBTI+, d’empoderament de la ciuta-
dania i d’implicació en la vida pública a través de la deliberació, la construcció col·lec-
tiva de propostes i la coresponsabilitat.

1. OBJECTE DE LES BASES

L’objecte d’aquestes bases és regular el procés participatiu del Pla municipal de políti-
ques Diversitats Sexuals i de Gèneres com a eina de participació i d’aportacions de la
ciutadania, en tot el procés d’elaboració del Pla.

La informació recollida en la primera fase serà la base de part qualitativa de la diag-
nosi. La informació recollida a la segona fase serà element clau pel disseny del pla.

2. ESTRUCTURA DEL PROCÉS

Prèviament s’ha realitzat un treball de definició i planificació del procés, així com la
definició de la composició i de la constitució dels diferents òrgans de participació, el
grup impulsor i la comissió de seguiment. A partir d’aquí, es tindrà en compte les se-
güents fases:

Fase 1: Informació, comunicació i difusió del procés de participació.

Fase 2: Deliberació, debat i recollida d’aportacions.
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 Fase 3.- Valoració tècnica de les propostes.

Fase 4: Retorn dels resultats del procés de participació.

Fase 5: Avaluació del procés de participació.

Fase 6: Seguiment de l’execució dels resultats.

3. PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA

Els ciutadans i les ciutadanes a títol individual, podran participar de la següent mane-
ra:

• Generant debat i fent aportacions en els espais de participació

• Responent l’enquesta en línia habilitada a la plataforma Reus Participa 

• Avaluant el procés de participació a la fase d’avaluació 

Les entitats i col·lectius, és a dir la ciutadania organitzada, podrà participar de la se-
güent manera:

• Formant part de la comissió de seguiment 

• Generant debat i fent aportacions en els espais de participació 

• Avaluant el procés de participació a la fase d’avaluació 

La participació al procés s’estableix per a tota la ciutadania de 14 anys o més en l’inici
del

procés de participació. Podran participar-hi tant persones empadronades a Reus com
persones

que no ho estiguin, i que desitgin participar-hi per tenir altres vinculacions amb el
municipi.

4. ÒRGANS DEL PROCÉS

S
ignat electrònicam

ent
Jaum

e R
enyer A

lim
bau

19/10/2022

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 19/10/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20220C1BB3A0092837E08F0E516278D310D2EE81A55D1019083626



                     AJUNTAMENT DE REUS
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ, BON GOVERN 
                       I SERVEIS GENERALS 

4.1. Grup Impulsor

El Grup Impulsor, a proposta de la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Ge-
nerals , estarà format per: 

• Regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals 

• Un/a Tècnica Polítiques d’Igualtat de gèneres

• Un/a Tècnic/a de la regidoria de participació 

Aquest òrgan tindrà un paper d’impuls, acompanyament , treball col·laboratiu i su-
port tècnic al

llarg de tot el procés. Entre les seves funcions més destacades:

• Identificar i proposar els perfils de les persones cridades a la participació, vali-
dació dels documents de treball per al procés participatiu. 

• Formar part de la Comissió de Seguiment.

• Col·laborar en la definició de la planificació, la metodologia, els canals i les ei-
nes de participació que regirà el procés per tal de garantir la participació efec-
tiva de la ciutadania.

• Col·laborar en la definició dels indicadors per a l’avaluació del procés, si s’es-
cau.

4.2. La Comissió de Seguiment

Es constituirà una Comissió de Seguiment  formada pels membres del Consell Munici-
pal de Polítiques de gènere i el grup impulsor.

La Comissió de Seguiment  estarà presidida per  la regidora amb competències de
l’àmbit d’igualtat de gènere. I assumirà el paper de secretaria de la comissió una de
les persones tècniques del departament de polítiques d’igualtat de gènere designada
per la presidenta de la Comissió.
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La Comissió de Seguiment tindrà una funció de control i  seguiment de la correcta
execució del procés. En aquest sentit, rebrà tota la informació necessària per realitzar
aquesta funció i, també podrà fer propostes de millora i una avaluació del desenvolu-
pament del procés, que es recollirà en un document al final del procés de participa-
ció. 

A la comissió de seguiment hi podran assistir personal tècnic de diferents departa-
ment, si en algun moment del procés es considera escaient. 

La Comissió de Seguiment es reunirà, com a mínim, una vegada en cadascuna de les
fases del procés de participació. 

Les funcions de la Comissió de Seguiment, seran, com a mínim:

 a) Emetre l’opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat propo-
sats, suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre informes.

 b) Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i recoma-
nar millores.

c) Emetre un informe sobre les esmenes presentades per les persones participants
en els instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les ses-
sions.

d) Conèixer i debatre l’informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o mi-
llores.

 e) Les altres que es derivin d’aquestes bases. 

Aquesta comissió farà el seguiment del procés de participació, i finalitzarà el seu tre-
ball un cop finalitzi el procés participatiu. 

5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

Treball previs de planificació del procés
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A l’inici del projecte es crearà el grup impulsor que servirà com a òrgan de seguiment
del Pla durant tota la seva execució. I es portaran a terme reunions periòdiques, tant
de treball com de seguiment del projecte.

Es crearà també la comissió de seguiment amb les funcions abans esmentades.

Fase 1: Informació, comunicació i difusió del procés de participació.

En aquesta etapa s’informarà a la ciutadania de l’inici del procés participatiu a través
de diferents canals, que permetin la màxima difusió del procés. Concretament, s’ex-
plicarà en què consisteix el Pla Municipal de polítiques Diversitats Sexuals i de Gène-
res i de quina forma pot participar la ciutadania.

Entre les accions previstes:

• Roda de premsa: per informar a la ciutadania del projecte i del procés de par-
ticipació.

• Campanya de comunicació: per donar visibilitat i aconseguir mobilitzar i impli-
car a la ciutadania a través dels mitjans disponibles a l’Ajuntament.

• Publicació de tota la informació del procés de participació a través de la plata-
forma Reus Participa (http://participa.reus.cat) i altres canals de comunicació.

Fase 2: Deliberació, debat i recollida d’aportacions

En aquesta fase l’objectiu ja és el debat i la recollida de propostes. En aquest sentit, es
preveuen:

Diagnosi

• 1 taller participatiu per elaborar la  diagnosi, obert a tota la ciutadania major
de 14 anys.

• Entrevistes a persones clau de la ciutat del col·lectiu LGBTI+.

▪ Persones amb una trajectòria reivindicava de la comunitat LGBTI+ que
viuen a Reus i que poden aportar un punt de vista expert.
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• Enquesta en línia on qualsevol persona de 14 anys o més, pugui fer arribar les
seves aportacions. Estarà obert tant a persones empadronades a Reus com a
persones que no ho estiguin, i que desitgin participar-hi per tenir altres vincu-
lacions amb el municipi. El període d’obertura de respostes a l’enquesta serà
de 6 setmanes a partir de la fase 1 del procés.

• Aportacions a través de la plataforma Reus Participa (http://participa.reus.cat).

Totes les aportacions recollides en aquesta fase es complementaran amb l’anàlisi do-
cumental de dades quantitatives i qualitatives.

Pla d’acció

• 1 taller participatius per fer el pla d’acció, obert a tota la ciutadania major de
14 anys.

• Aportacions a través de la plataforma Reus Participa (http://participa.reus.cat).

▪ Es penjarà l’esborrany del pla d’acció i les persones que ho desitgin po-
dran fer arribar les seves aportacions a través la plataforma. Podran
participar totes aquelles persones majors de 14 anys.

Fase 3: Valoració tècnica de les propostes

L’ Ajuntament redactarà dos informes, un de diagnosi que contindrà les necessitats
detectades i un altre del pla d’acció resultat de les modificacions de les aportacions
rebudes a partir de l’esborrany del pla acció compartit amb la ciutadania a la platafor-
ma Reus participa, esmentat anteriorment.

Les aportacions rebudes validades per l’equip impulsor i la comissió de seguiment s’incor-
poraran al Pla, excepte aquelles propostes que es considerin no viables (per què no pu-
guin ser viables tècnicament, per raó competencial, per raons de pressupost) i aquelles
que no siguin respectuoses amb els drets humans.

Fase 4: Retorn dels resultats del procés participatiu

Aquesta fase es correspon amb el retiment de comptes envers la ciutadania. Política-
ment es fa una valoració pública del procés i s’explicaran els resultats. Els resultats
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del procés de participació es faran públics, com a mínim, a la plataforma Reus Partici-
pa.

Un cop elaborat el Pla, s’elevarà per a la seva aprovació municipal i en ser aprovat es
publicarà a la web municipal per a la seva transparència.

Fase 5: Avaluació del procés participatiu

En finalitzar el procés participatiu, a través de la plataforma Reus Participa es facilita-
rà un qüestionari d’avaluació del procés a tots i totes les participants per tal de millo-
rar de cara a futures edicions. També es realitzaran tasques d’avaluació del procés a
les reunions amb el grup impulsor.

La comissió de seguiment farà una avaluació del procés participatiu.

El Consell es reunirà periòdicament per tal de fer el seguiment de les accions per a
fer-ne una avaluació continuada, que comportarà, si s’escau, actualitzacions en les
propostes.

S’analitzarà la idoneïtat i l’eficàcia dels mitjans emprats així com la viabilitat i la utilitat
dels resultats obtinguts.

Fase 6: Seguiment de l’execució dels resultats

Aquesta és la darrera fase i consisteix en fer un seguiment del desenvolupament del
resultat del procés de participació, funció que realitzarà l’equip impulsor del Pla i la
Comissió de Seguiment.

DILIGÈNCIA: Per fer constar que les bases del procés participatiu del
Pla Municipal de Polítiques Diversitats Sexuals i de Gèneres s’han apro-
vat  per  resolució  número  2022018576  de  la  regidoria  delegada  de
l’Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, de data 18 d’octu-
bre de 2022.

El secretari general,

Jaume Renyer Alimbau
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