
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia de participació del procés 
participatiu per a l’elaboració del  Pla 
d’Actuació Municipal 2020-2023 de les 
Borges del Camp 

CONSTRUIM PER MILLORAR 
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PER QUÈ S’ENGEGA AQUEST PROCÉS PARTICIPATIU? 

El Pla d’Acció Municipal (PAM) 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 anys de legislatura.  

Aquest pla s’acostuma a elaborar a nivell intern de l’Ajuntament, però nosaltres volem 

incorporar la participació de la ciutadania en la seva construcció per tal de tenir en compte 

també les seves prioritats per al municipi. Amb aquest objectiu s’engega aquest procés 

participatiu que estarà regit per les bases que es troben en aquest document. 

SOBRE QUÈ ES PODRÀ PARTICIPAR? 

L’Ajuntament elaborarà un primer document del PAM que inclourà aquells eixos estratègics, 

objectius i accions que es tenen previstos a nivell polític. 

A partir d’aquest document marc, la ciutadania de les Borges del Camp podrà valorar, fer-hi 

aportacions i prioritzar els objectius en base a les seves percepcions i expectatives i des d’una 

visió global de municipi. 

ÒRGANS REPRESENTATIUS 

Es crearà una comissió de coordinació que s’encarregarà de definir i validar des del disseny 

inicial fins a cadascuna de les actuacions comunicatives i participatives que inclogui el procés. 

Aquesta comissió estarà formada per representants de l’Ajuntament i per representants de 

l’equip de participació encarregat del procés. 

La seva funció principal serà, doncs, el seguiment operatiu del procés, intervenint en la seva 

definició, organització i dinamització. 

També es crearà una comissió tècnica municipal per tal que assumeixi la valoració de les 

propostes recollides. Estarà formada per representants de les àrees municipals implicades en 

les propostes presentades. 
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FASES DEL PROCÉS 

El procés seguirà la següent estructura: 

 

1. Disseny general 

L’Ajuntament elabora el document marc del PAM. 

Es dissenya com es durà a terme el procés participatiu i el procés comunicatiu que l’ha 

d’acompanyar i es calendaritza. 

Es crea la comissió de coordinació.  

2. Difusió inicial i diagnosi participada 

Es difon el procés a través dels diferents mitjans de comunicació municipals, creant una web 

específica del procés: www.participem.lesborges.cat  

Es dur a terme, també, una sessió de presentació oberta a tota la ciutadania per tal de donar a 

conèixer el procés i resoldre possibles dubtes entorn el mateix. 

Posteriorment, s’organitza una sessió de diagnosi amb la Taula d’Entitats del municipi, com a 

representants de diferents col·lectius, i oberta també a tota la ciutadania, per tal de 

determinar quines són les principals fortaleses, problemàtiques i mancances del municipi i fer 

una priorització de les darreres. 

Els resultats d’aquesta sessió es faran públics a través de la web del procés. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

3 

3. Propostes participades 

Es fa una difusió àmplia dels resultats de la diagnosi participada per tal que tota la ciutadania 

pugui conèixer quines són les principals necessitats i mancances percebudes, així com del 

document marc del PAM elaborat per l’Ajuntament. 

S’organitza una consulta oberta a tota la ciutadania que permeti recollir propostes ciutadanes 

referents a accions que permetrien donar resposta a aquests necessitats i mancances, així com 

assolir els objectius marcats en el document marc, amb la possibilitat d’afegir nous objectius, 

en el cas que es consideri necessari. Les propostes es podran elaborar en base als eixos 

estratègics que s’estableixin al document marc. 

Les propostes que es presentin hauran de complir els següents criteris: 

• Ajustar-se a la legalitat. 

• No vulnerar drets bàsics. 

• Amb contingut no ofensiu. 

• Amb la informació mínima requerida. 

Aquest procés s'orienta a presentar propostes relacionades amb l’actuació i els serveis de 

competència municipal. 

Els eixos als quals preferentment s'han d'adreçar les propostes són els següents: 

EIX ESTRATÈGIC 1: L’eficiència i la sostenibilitat dels recursos 

• Actuacions dirigides a fomentar i promoure la recollida selectiva 

• Actuacions per millorar l’eficiència energètica. 

• Actuacions de millora de la gestió dels recursos naturals com l’aigua, 

EIX ESTRATÈGIC 2: La seguretat vial, la mobilitat i la imatge del poble 

• Actuacions per augmentar la seguretat viària. 

• Actuacions de millora de la mobilitat viària i peatonal. 

• Actuacions de millora de la imatge del poble per fer-lo més accessible i agradable. 

EIX ESTRATÈGIC 3: La formació i l’ocupació 

• Actuacions per potenciar la formació de la població. 

• Actuacions que fomentin el desenvolupament econòmic del poble. 

EIX ESTRATÈGIC 4: La salut, l’educació, l’esport i la cultura 

• Actuacions per potenciar l’esport al municipi. 

• Actuacions per protegir la salut de la població. 
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• Actuacions de foment i protecció de la cultura i el patrimoni. 

• Actuacions per fomentar una educació de qualitat i accessible. 

EIX ESTRATÈGIC 5: La convivència, la participació ciutadana i la transparència 

• Actuacions de millora contínua de la convivència i el civisme. 

• Actuacions per fomentar la igualtat. 

• Actuacions per potenciar la participació ciutadana. 

• Actuacions per millorar l’accés i transparència de l’administració pública. 

Aquesta consulta està disponible en paper i online, a través del web del procés. Els formularis 

en paper es podran retornar a les oficines municipals en el període establert. 

Un cop finalitzat el termini de la consulta, es realitza un buidat i sistematització de les 

propostes recollides, identificant les repetides, resolent dubtes entorn les que no siguin 

suficientment clares, etc,, i s’elabora un informe amb les mateixes. 

4. Validació i priorització de propostes 

Una comissió tècnica municipal és l’encarregada de validar les propostes recollides per tal de 

determinar que compleixen els criteris establerts per ser acceptades. 

També es fa una valoració tècnica de les propostes per tal de determinar a quins objectius del 

document marc donen resposta i la seva viabilitat. Per una millor valoració, si s’escau, es 

mantenen contactes amb les persones proposants per aconseguir una major concreció de cada 

proposta. 

Posteriorment, s’obre un procés de priorització de les propostes vàlides en el que podrà 

participar tota la ciutadania empadronada al municipi major de 16 anys. La priorització de les 

propostes es podrà fer online i presencial, mitjançant identificació prèvia de la persona. 

S’elabora un informe dels resultats de la validació i de la priorització que es comunica a les 

persones proposants de forma específica i a tota la població en general. 

Correspon a la Junta de Govern Local, a la vista de l’informe de validació, valorar i acordar la 

seva incorporació al Pla d'Acció Municipal corresponent, així com les condicions en que s'haurà 

de procedir a la seva execució. 

5. Retorn 

Es realitza una sessió de presentació pública dels resultats obtinguts durant el procés, que va 

acompanyada d’un procés de difusió a través dels canals que es determinen. 
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CALENDARI DEL PROCÉS 

 


