
PLA DE FAMÍLIA

BASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU DEL PLA DE FAMÍLIA

La Regidoria de Salut i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus vol impulsar durant el mandat 2019-
2023 la creació del Pla de Família amb l’objectiu de posar les famílies en el punt de mira de la
ciutat com a eix fonamental de la societat i de les polítiques municipals.

És un Pla, que per la naturalesa de l’objecte d’estudi, es caracteritza per la seva transversalitat.
Concretament, el Pla d’Acció Municipal 2019-2023 (PAM) contempla dintre el punt de posar les
famílies al centre de les polítiques municipals la elaboració del Pla Municipal de les Famílies.

Per  això,  la  base  de  l’elaboració  d’aquest  Pla  es  basarà  en  la  participació  de  les  entitats  i
associacions ciutadanes que , directa o indirectament tinguin relació en l’àmbit de família, en la
participació de les diferents regidories municipals i de la ciutadania reusenca i fora vila en general
que vulgui fer aportacions en clau de família.

1.- OBJECTE DE LES BASES

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  el  procés  participatiu  del  Pla  de  Família  com  a  eina
participativa i recollir les aportacions de la ciutadania, així com també elaborar les accions que
s’inclouran al document del Pla.
Amb aquest procés participatiu també es vol aconseguir implicar la ciutadania en el projecte, crear
el vincle col·laboratiu i de corresponsabilitat social, així com també dinamitzar el territori en clau
de família.

Els objectius del procés són:
 Detectar les principals necessitats i mancances en l’àmbit del Pla

 Identificar i aprofundir en les possibles accions i millores

 Treballar en la creació col·lectiva de noves propostes que serveixin de base per a les
futures estratègies del Pla de Família.

 
.  
2.- ESTRUCTURA DEL PROCÉS  DE PARTICIPACIÓ

Les fases del procés seran les següents:

Fase 1.- Proximitat amb els agents clau i cos tècnic de l’àmbit
Fase 2.- Informació, comunicació i difusió del procés
Fase 3.- Tallers participatius
Fase 4.- Enquesta ciutadana
Fase 5.- Valoració tècnica de les propostes
Fase 6.- Retorn dels resultats del procés participatius
Fase 7.- Avaluació del procés



Fase 8.- Seguiment dels resultats del procés

Previ al procés participatiu, s’ha realitzat un treball de documentació intern que servirà com a punt
de partida d’aquest treball. En aquesta tasca de recerca de documentació interna hi ha participat
personal tècnic de diferents regidories de l’Ajuntament de Reus.

Es  realitzaran  un  total  de  6  tallers  participatius  presencials  amb  un  màxim  de  20  persones
cadascun, tres previstos a la fase de diagnosi i uns altres tres a la fase de redacció del pla d’acció.
La durada de cadascun dels tallers serà de 2 hores aproximadament.

3.- PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA

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

 Tallers participatius 

 Enquesta.

Per poder participar en l’enquesta, caldrà donar-se d’alta com a usuari a la plataforma en 
línia  https://participa.reus.cat d’«Al Pla de Família, digues la teva!» amb les dades: nom 
d’usuari, adreça  de correu electrònic, contrasenya, i acceptar els termes i condicions d’ús.

La participació en totes les fases del procés s’estableix per a tota la ciutadania a partir dels 
14 anys d’edat o més.

Les escoles, associacions, entitats i col·lectius divers de la ciutat només poden col·laborar en:

 Els tallers participatius. 

També  poden  participar-hi  aquells  col·lectius  organitzats  encara  que  no  estiguin  constituïts
formalment en associació. 

4.- ÒRGANS DEL PROCÉS

4.1 La Comissió Tècnica Impulsora
La Comissió Tècnica estarà presidida pel regidor competent en matèria de salut i  ciutadania i
formada per la tècnica de la regidoria responsable de l’espai de suport a les famílies Mas Pintat, la
direcció de l’espai de suport a les famílies Mas Pintat i una persona educadora de l’espai de suport
a les famílies Mas Pintat i la gerent d’àmbit de serveis a les persones.

Aquest òrgan tindrà el paper d’impulsor, planificador de les diferents accions, dissenyador de les
diferents etapes del procés i priorització de les diferents propostes d’acció sorgides en tot el procés
participatiu per ser incloses en el Pla.

La  tècnica  de la  regidoria  de salut  i  ciutadania  es  qui  assumirà  el  paper  de secretària  de la
comissió.  També podran assistir  convidats a les  reunions altres  tècnics/ques i/o  assessors/res

https://participa.reus.cat/


d’altres departaments per  atendre i  fer  les aportacions segons la necessitat i  els  objectius de
cadascuna de les reunions.

Aquest  òrgan  tindrà  un  paper  d’acompanyament  i  suport  tècnic  al  llarg  de  tot  el  procés,
especialment rellevant en:

 Fase 5: Serà l’encarregada de valorar i validar les propostes de la ciutadania, considerant
aquelles que siguin tècnicament viables i econòmicament factibles.

 Fase 7: Farà un treball d’avaluació interna del procés per tal de detectar els seus punts fort
i aquells que cal millorar en els propers processos participatius.

 Fase 8: Farà un seguiment de la correcta execució dels resultats del procés de participació.

4.2 La Comissió de Seguiment 
La Comissió de Seguiment, presidida pel regidor corresponent en la matèria, estarà formada per
dos representants d’entitats, dos representants de la ciutadania, la direcció de l’espai de suport a
les famílies Mas Pintat i per una persona tècnica de la regidoria on estigui adscrit el servei de Mas
Pintat. 

Assumirà el paper de secretària de la comissió la persona tècnica de la regidoria on estigui adscrit
el servei de Mas Pintat. 

La selecció dels membres de la Comissió de Seguiment, representants d’entitats i de la ciutadania,
es realitzarà de la següent manera:

 Un representant d’alguna de les entitats que tenen seu a Mas Pintat, vinculades per tant al
centre de suport a les famílies de Reus. La representació es farà per consens de les entitats
que en formen part. Si no s’arribés a aquest consens es faria un sorteig davant de totes les
entitats que hi vulguin assistir.

 Un  representant  de  la  resta  d’entitats  que  serà  escollida  mitjançant  sorteig  entre  les
entitats  inscrites  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats  Ciutadanes.  A  partir  del  registre
municipal, sense prèvia petició de cap entitat, es realitza un sorteig a l'atzar que donarà
lloc a una ordenació de forma aleatòria. El Grup Impulsor es posa en contacte amb la
primera entitat per demanar-li si vol formar part de la comissió. En cas de no acceptar, se
segueix per la següent entitat al llistat del sorteig fins que una doni el seu consentiment.

 Dos representants de la ciutadania, que s’escolliran mitjançant sorteig entre les persones

registrades a la plataforma https://participa.reus.cat. A partir d’un programa de sorteig
aleatori, s’ordena la llista de ciutadans inscrits al web Reus Participa. El Grup Impulsor es
posa  en  contacte  amb  les  persones  seleccionades  i  se’ls  proposa  formar  part  de  la
comissió.

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 podrà fer
propostes de millora.

La comissió de seguiment es reunirà, com a mínim, una vegada en cadascuna de les fases en que
participi.

https://participa.reus.cat/


5.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

5.1 Fase 1.- Proximitat amb agents clau i cos tècnic de l’àmbit
Aquesta fase consisteix en realitzar entrevistes tècniques amb agents clau i cos tècnic de l’àmbit
familiar, tots ells coneixedors en el seu dia a dia de la realitat de les famílies de la ciutat. En
aquestes entrevistes s’han recollit necessitats i propostes d’acció.

5.2 Fase 2.-  Informació, comunicació i difusió del procés
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’explicarà en què consisteix el
Pla de Família i de quina forma pot participar la ciutadania.

5.3 Fase 3.- Tallers participatius
En  aquesta  etapa,  es  realitzaran  diferents  tallers  participatius  dels  quals  se’n  redactaran  dos
informes, de necessitat i de propostes que seran la base per a l’elaboració del Pla de Família. 
Les  aportacions  rebudes  s’incorporaran  al  Pla  de  Família,  excepte  aquelles  propostes  que  es
consideren que no són respectuoses amb els drets humans i/o amb els drets dels infants i alhora
que siguin tècnicament viables i de competència municipal.  

5.4 Fase 4.- Enquesta ciutadana
En aquesta etapa del procés participatiu, s’obre una enquesta en línia on qualsevol ciutadà major
de 14 anys de Reus i d’altres municipis pugui donar la seva opinió i pugui fer arribar les seves
propostes d’acció. El període d’obertura de resposta a l’enquesta serà de 3 setmanes a partir de
l’etapa 1 del procés. Es promourà la participació online , tot i que es combinarà amb la participació
presencial que es realitzarà  a la seu de Mas Pintat. 

La participació presencial es gestionarà a través d’una recollida en una bústia de les enquestes
segons model que es facilitarà als participants i que estarà a disposició de la ciutadania en el portal
de transparència, al web reus.cat i al web de Mas Pintat. Per tal de poder-hi participar caldrà
identificar-se amb un document d’identitat, les dades del qual es recolliran a la seu de Mas Pintat. 

La comissió tècnica impulsora avaluarà i prioritzarà les propostes rebudes i s’incorporaran al Pla de
Família, exceptuant aquelles que no respecten els drets humans i dels infants humans, i que no
són viables ni de competència municipal.

5.5 Fase 5.- Valoració tècnica de les propostes
La Comissió Tècnica Impulsora i la Comissió de Seguiment es reunirà un cop finalitzat el procés
per a fer una anàlisi i  detectar els  punts forts i els punts febles del procés.

5.6 Fase 6.- Retorn dels resultats del procés participatiu 
L’alcalde o el regidor competent en la matèria farà un retorn en una audiència pública un cop
finalitzat el procés participatiu.
Un cop elaborat el Pla de Família, s’elevarà per a la seva aprovació municipal i en ser aprovat es
publicarà a la web municipal i a la plataforma Reus Participa per a la seva transparència. 

5.7 Fase 7.- Avaluació del procés



En finalitzar el procés participatiu, a través de la plataforma on-line  http://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. També es realitzaran tasques d’avaluació del procés a les reunions de la
Comissió Tècnica i Comissió de Seguiment.

5.8 Fase 8.- Seguiment de l’execució dels resultats del procés
Aquesta és la darrera fase i consisteix en fer un seguiment del desenvolupament del resultat del
procés de participació, funció que realitzarà la Comissió Tècnica Impulsora.

DILIGÈNCIA.- Aquestes bases han estat aprovades per Decret del regidor delegat de Salut i
Ciutadania núm. 2021004082 de 1 de març de 2021.
El secretari general, per delegació de signatura
El cap de servei d’Assessoria Jurídica
Josep Alberich Forns
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