
PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM)
BASES DEL PROCÉS PARTICIPATIUS

            

Seguint  la  línia  traçada  a  l’anterior  legislatura  es  vol  comptar  amb la  ciutadania  de  Reus  a  l’hora  de
desenvolupar el Pla d’Acció Municipal (PAM). El Pla d'Actuació Municipal és una eina que s’elabora a l’inici
de cada mandat i estableix els eixos estratègics, els objectius i les actuacions de l’acció del govern. És, per
tant, el full de ruta municipal d’allò que es desenvoluparà durant els 4 anys de legislatura. Per aquest motiu,
l’Ajuntament  de  Reus  vol  obrir  un  procés  de participació  ciutadana per  treballar  amb la  ciutadania  les
prioritats d'aquest mandat. 

1.- OBJECTE DE LES BASES

L’objecte d’aquestes bases és regular el procés participatiu que acompanyarà la redacció del PAM.

2.- ACTUACIONS

Els objectius inclosos en el PAM seran proposats pel consistori  per a la seva priorització per part de la
ciutadania. 

                                
3.- ESTRUCTURA DEL PROCÉS

Les fases del mateix seran les següents:

• Fase 1.- Publicació dels eixos, objectius i actuacions previstes del PAM.

• Fase 2.- Informació, comunicació i difusió del procés.

• Fase 3.- Priorització dels objectius per part de la ciutadania.

• Fase 4.- Retorn dels resultats del procés de participació.

• Fase 5.- Avaluació del procés.

4.- PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA

Els ciutadans i les ciutadanes a títol individual, poden participar en les següents fases del procés:

• Donant prioritat als objectius presentats

• Avaluant el procés participatiu

                                                                                                                                     
La participació al procés s’estableix per a tota la ciutadania de 14 anys o més i empadronada a Reus des
d’una data no posterior al 30 de setembre de 2019.

Per poder participar en les diferents fases del procés, caldrà donar-se d’alta com a usuari a la plataforma on-
line  https://participa.reus.cat amb  les  dades:  nom  d’usuari,  adreça  de  correu  electrònic,  contrasenya,  i
acceptar  els  termes  i  condicions  d’ús.  Aquest  registre  serà  únic  per  a  totes  les  fases i  qualsevol  dels
processos participatius de la plataforma.
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5.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT

La Comissió de Seguiment

La Comissió de Seguiment, presidida per la regidora competent en matèria de participació ciutadana,  estarà
formada per dos representants d’entitats i dos de la ciutadania, i per una tècnica de l’àrea de participació,
que esdevindrà la secretària de la Comissió. Els representants de la Comissió es nomenaran per resolució
de la regidora competent en matèria de participació ciutadana, prèvia aplicació del procés de determinació
d’aquests representants, que a continuació es detalla:

            

• Un representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, escollit per l’òrgan col·legiat que
la representi.

• Un representant de la resta d’entitats, escollides mitjançant sorteig entre les entitats inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

• Dos representants de la ciutadania, que s’escolliran mitjançant sorteig entre les persones registra-
des a la plataforma https://participa.reus.cat.

La Comissió de Seguiment tindrà una funció de seguiment de la correcta execució del procés. En concret:

                                           

● Fase 2.- Durant la fase 2 es constituirà la Comissió de Seguiment i es convocarà al seus membres
per la presentació del procés de participació. Les funcions seran de caràcter informatiu i suport a la
difusió del procés.

● Fase  4.- Validarà  el  compliment  d’allò  establert  a  les  bases  del  procés  de  participació  per  a
l’obtenció dels resultats de la priorització dels objectius del Pla d’Acció Municipal. En cas d’empat,
serà l’encarregada d’establir-ne l’ordre, per sorteig. 

● Fase  5.- Una vegada  finalitzat  el  procés  de  participació,  tindrà  funcions  d’avaluació  d’aquests,
podent aportar propostes de millora per a futurs projectes.

Durant el desenvolupament del procés de participació, més enllà de la funció de la Comissió de Seguiment,
es comptarà amb la supervisió tècnica dels departaments de Participació Ciutadana, Assessoria Jurídica i
Sistemes de la Informació.

6.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

6.1.- Fase 1.- Publicació dels objectius i accions previstos del PAM.

Durant aquesta etapa es faran públics els eixos, objectius i actuacions proposats per part de l’Ajuntament a
la plataforma https://participa.reus.cat.

Els eixos, objectius i actuacions hauran estat prèviament proposats per les diferents regidories. 
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6.2.- Fase 2.- Informació, comunicació i difusió del procés

En aquesta fase, s’informarà a la ciutadania del procés participatiu del PAM a través de diferents canals que
permetin la màxima difusió del procés. En aquest sentit, es farà pedagogia de la participació ciutadana i, en
concret, s’explicarà per què s’elabora el PAM i de quina manera la ciutadania hi pot participar. 

 També en aquesta fase es constituirà la Comissió de Seguiment.

6.3.- Fase 3.- Priorització dels objectius per part de la ciutadania

En aquesta fase, els objectius del PAM seran sotmesos a una priorització. El període de votació serà de 18
dies, ampliant-se si es considera necessari. 

La priorització es podrà realitzar de dues formes, presencial o online:

• Les votacions online es canalitzaran a través de la  plataforma  https://participa.reus.cat,  quedant
publicades de manera immediata. 

• Les  votacions  presentades  de  manera  presencial,  en  suport  paper,  es  recolliran  en  les  urnes
ubicades a la Regidoria de Participació Ciutadana, en els Centres Cívics i, si es considera oportú, a
altres  espais  municipals  habilitats  a  tal  efecte,  que seran  prèviament  publicats  a  la  plataforma
https://participa.reus.cat, si és el cas.

Les votacions presentades de manera presencial es recolliran un dia a la setmana de cadascuna de
les tres setmanes que durarà la fase de priorització i s’introduiran a la citada plataforma el dia hàbil
immediatament  posterior  a  la  seva recollida.  El  dia  i  les  hores  de  recollida  es  publicaran a  la
plataforma https://participa.reus.cat i als altres mitjans de comunicació i difusió que es considerin
oportuns. Si hi ha alguna votació en suport paper que no compleixin amb els requisits necessaris
per poder participar quedarà anul·lada i no s’introduirà a la plataforma. 

Per realitzar la votació presencialment, les persones que ho facin hauran d’identificar-se, de
forma prèvia a la introducció del vot a la urna, amb el seu DNI.

Quedaran anul·lats tots els vots que: 

• Siguin presentats per persones que no compleixin els requisits d’empadronament i edat. 

• Tinguin complimentades de forma incorrecte totes les dades demanades.

En cas que la mateixa persona realitzi una votació de forma presencial i una altra a través de la plataforma, 
només serà vàlida la que es presenti a través de la plataforma. Si una persona realitza més d’una votació 
presencialment, només serà vàlida la primera que s’introdueixi a la plataforma.

La participació de la ciutadania en aquest procés consistirà en prioritzar els objectius de cadascun dels eixos
del Pla d’Acció Municipal. En total, disposaran d’un màxim de 20 vots. Aquests vots es repartiran a raó d’un 
màxim de 5 vots per cadascun dels 4 eixos.

El resultat de la priorització dels objectius de cada eix es correspondrà amb l’ordre de més a menys vots.

Durant aquesta fase, es realitzarà una audiència pública per informar del procés a la ciutadania. En aquest
acte també es podran recollir aquells suggeriments que la ciutadania vulgui aportar, tant a nivell de procés
com a nivell d’accions, per tal de traslladar-los a les diferents regidories i que ho puguin tenir en compte en
futures planificacions. 
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6.4.- Fase 4.- Retorn dels objectius prioritzats

En aquesta fase, es realitzaran diferents actuacions:

• El  resultat  de  la  priorització  es  facilitarà  a  totes  les  regidories  per  tal  que puguin  conèixer  els
objectius amb més suports per part de la ciutadania. Les regidories encarregades d’executar-les
podran doncs, per una banda, contrastar les prioritats internes amb les de la ciutadania i, per l’altra,
prendre-les en consideració per a la seva planificació.

• La  Comissió  de  Seguiment  validarà  el  compliment  d’allò  establert  a  les  bases  del  procés  de
participació per a l’obtenció dels resultats de la priorització dels objectius del Pla d’Acció Municipal

• Es  publicarà  l’ordre  de  prioritat  dels  objectius  a  la  plataforma  https://participa.reus.cat,  al  web
municipal i, si s’escau, a altres llocs que es consideri oportuns.

6.5.- Fase 5.- Avaluació del procés

En finalitzar el procés participatiu, a través de la plataforma on-line https://participa.reus.cat es facilitarà un
qüestionari d’avaluació del procés a tots i totes les participants per tal de millorar de cara a futures edicions.
S’establirà  també  un  mecanisme  per  tal  de  recollir  comentaris,  idees  de  millora,  o  noves  idees,  que
l’Ajuntament recollirà per tal de tenir en compte en futures planificacions. 

També es realitzaran tasques d’avaluació del procés a les reunions per part de la Comissió de Seguiment.

DILIGÈNCIA:  Per fer constar que les les bases del procés de participació per la priorització dels  

objectius continguts al Pla d’Acció Municipal 2019-2023 s'han aprovat per resolució de la Regidoria 

de Participació, Bon Govern i Serveis Generals de data 25 de novembre de 2019, amb número de 

registre 2019017909.

El cap de servei de l’Assessoria Jurídica,

Josep Alberich Forns
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