
 

   

 
 

 
 

 

Dossier de recursos per a  

entitats i col·lectius 
 

Aquest dossier us ofereix instruccions i materials de suport per dur a terme una sessió de debat a la 

vostra entitat o col·lectiu, i així realitzar aportacions al Pla d’Actuació Municipal -PAM- 2019-2023 de 

Castelldefels.  Podreu trobar un primer esborrany de PAM elaborat per l’Ajuntament al web 

www.pamcastelldefels.org . Aquest esborrany us pot servir com a base per al debat. Es tracta que 

aporteu propostes d’actuacions estratègiques amb visió de ciutat que caldria impulsar de cara als 

propers anys (per exemple actuacions ja plantejades al PAM que us semblen rellevants o actuacions que 

no estan reflectides al document inicial i que podrien enriquir-lo). Cal recordar que les actuacions 

previstes al document inicial presentat per l’Ajuntament poden acabar tenint un horitzó temporal que 

va més enllà del període 2019-2023. 

Teniu de temps fins al 15 de març per fer les vostres sessions autònomes i introduir les propostes que 

en sorgeixin a la plataforma virtual, o fer-nos arribar emplenades les fitxes de propostes que us facilitem 

en aquest dossier de recursos 

 
 Instruccions per fer una contribució col·lectiva al PAM 

 Model d’ordre del dia d’una sessió autogestionada 

 Fases del procés participatiu del PAM 2019-2023 

 Fitxa de treball individual 

 Fitxa de propostes sorgides de la sessió 
autogestionada 

http://www.pamcastelldefels.org/
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NOTA PRELIMINAR: QUÈ ÉS EL PAM I COMPROMÍS POLÍTIC DEL 
GOVERN MUNICIPAL AMB EL PROCÉS PARTICIPATIU 

 
 El Pla d’Actuació Municipal –PAM- és el principal document estratègic del govern 

municipal que marca les prioritats polítiques i les principals actuacions a impulsar 

durant el mandat.  

 El govern municipal ja disposa d’un primer esborrany de PAM però vol enriquir-lo amb 

un procés de participació ciutadana. Es tracta de definir col·laborativament amb la 

ciutadania el rumb que ha de guiar les prioritats municipals de cara als propers 4 anys. 

Per fer-ho, el procés participatiu del PAM està orientat a:  

• Copsar la percepció ciutadana en relació a les principals necessitats del municipi de 

cara als propers anys. La identificació d’aquestes necessitats serviran a 

l’Ajuntament per tal d’acabar de perfilar les prioritats a impulsar durant els 

propers anys i per definir l’agenda participativa de cara a la resta del mandat. 

• Identificar possibles actuacions a incorporar a l’esborrany del PAM elaborat per 

l’Ajuntament. 

 Aquest procés participatiu enceta una nova etapa amb un enfocament ampli de la 

participació ciutadana que compta amb un doble compromís per part de l’equip de 

govern municipal: 

• El procés participatiu generarà efectes reals en l’elaboració final del document del 

PAM. En aquest sentit, es presentarà una memòria final en la qual es recolliran les 

aportacions rebudes. A més, l’equip de govern explicarà en quina mesura s’han 

inclòs les aportacions ciutadanes al PAM. 

• La participació no acaba amb l’elaboració del PAM. Les dinàmiques de governança 

participativa són una aposta cabdal del govern municipal i al llarg del mandat es 

continuaran realitzant de manera habitual processos participatius específics on la 

contribució ciutadana pugui ser més valuosa. 
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INSTRUCCIONS PER ORGANITZAR UNA SESSIÓ AUTOGESTIONADA 

El procés de participació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023 preveu la realització de 

sessions autogestionades com una fórmula per fomentar la participació dins les organitzacions 

i recollir el màxim de propostes. El límit per fer arribar propostes és el 15 de Març de 2020. Si 

des de la vostra entitat voleu organitzar una sessió autogestionada per aportar les vostres 

propostes PAM 2019-2023, us suggerim que seguiu els passos següents: 

ABANS DE LA SESSIÓ  

1. Escolliu un dia i hora per realitzar la sessió i convoqueu-la. Podeu aprofitar una reunió 

ordinària, o bé proposar un esdeveniment específic per realitzar la sessió. Tingueu present que 

la sessió pot tenir una durada d’una hora i mitja. Procureu enviar la convocatòria a totes les 

persones potencialment interessades, amb una antelació aproximada de dues setmanes. En la 

convocatòria podeu avançar l’ordre del dia seguint el model que teniu al dossier. 

2. Prepareu un espai idoni per al debat. Per dur a terme la sessió, us recomanem que cerqueu 

un espai còmode i ampli, adequat a la mida del grup que assistirà a la sessió. Preferentment, 

l’espai hauria de disposar de taules o cadires amb braç per facilitar l’exercici de reflexió 

individual. Pel que fa a material, en tindreu prou amb: 

 un ordinador amb accés a internet (i projector si en teniu, no és 

imprescindible) 

 tantes còpies de la fitxa individual com persones assisteixin a la sessió 

 tants bolígrafs com persones assisteixin a la sessió 

3. Envieu informació prèvia als participants. Uns dies abans de la sessió podeu enviar, com a 

material preparatori per a la sessió, aquest kit de recursos i l’enllaç al web del PAM:  

www.pamcastelldefels.org 

DURANT LA SESSIÓ  

Tot seguit us oferim unes pautes orientatives per dur a terme la vostra sessió, que es 

complementen amb una proposta d’ordre del dia que hem elaborat. També podeu fer 

fotografies per enregistrar l’activitat.   

http://www.pamcastelldefels.org/
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1. Benvinguda i objectius de la sessió. Doneu la benvinguda a tots els participants, agraint la 

seva assistència i recordant els objectius de la sessió autònoma:  

 Revisar i valorar en grup els eixos de treball del PAM 2019-2023. 

 Elaborar conjuntament les propostes que l’entitat planteja per al PAM 2019-

2023. 

Si hi ha persones que no es coneixen entre elles, és un bon moment per fer una ronda de 

presentacions.  

3. Reviseu el document de resum de la primera versió del PAM.  Aquest document 

(disponible al web del PAM que hem citat anteriorment) és una síntesi ordenada dels objectius 

estratègics i objectius tècnics que recull la primera versió del PAM elaborada pels tècnics i 

tècniques de l’Ajuntament en base als compromisos de mandat de l’equip de govern.  

3. Reflexió individual sobre el PAM. Distribuïu una fitxa individual i un bolígraf a totes les 
persones assistents i doneu-los 15 minuts per omplir la fitxa individual. Es tracta de fer 
propostes d’objectius en qualsevol de les àrees de PAM que considereu que són rellevants des 
del vostre punt de vista. Cal tenir en compte que el PAM és el document que guia l’acció del 
govern municipal per al mandat 2019-2023. Aquest document recull una sèrie d’actuacions de 
caire estratègic. És a dir, el PAM no recull l’activitat vinculada amb el dia a dia ni la cartera de 
serveis regulars de les diferents àrees que integren l’Ajuntament. Per tant, aquest procés de 
recollida de propostes ha de promoure que sorgeixen propostes de caire estratègic ja que les 
propostes vinculades a qüestions de manteniment i del dia a dia (resolució d’incidències 
puntuals, petites actuacions de millora de la via pública, etc.) ja tenen altres canals per tal 
d’esser vehiculades. 

5. Contrast i síntesi de propostes dels participants. Escolliu una persona moderadora que 

demani compartir les propostes que heu apuntat a la fitxa individual.   

És important també que la persona moderadora recordi a les persones participants les regles 

del procés participatiu del PAM que estableixen les condicions per tal que una proposta pugui 

ser considerada per l’equip que les analitzarà i decidirà quines es podem incorporar al PAM 

definitiu, per la seva viabilitat i contribució als objectius del mandat: 

 

 Cercar l’interès col·lectiu de la ciutadania: les propostes d’actuacions han de fer 

referència a aspectes de millora des d’una perspectiva col·lectiva. Les propostes 

vinculades a accions concretes de manteniment i de gestió del dia a dia ja es tramiten 

per altres canals municipals. 

 

 Basar-se en els principis de respecte, igualtat i equitat: seran rebutjades aquelles que 

vagin en contra dels drets fonamentals individuals i col·lectius. 

 Adequar-se al marc normatiu vigent: amb el ben entès que es poden fer propostes de 

modificacions de la normativa municipal, o demanar posicionaments de l’Ajuntament 

en altres administracions competents per a cercar aquest canvi normatiu. 

Farem una ronda per posar en comú breument les idees que tenim escrites. A partir de les 

propostes individuals, podeu iniciar una conversa sobre les propostes que més us hagin cridat 

l’atenció o en les quals com a col·lectiu us sentiu més implicats. Aquesta és la part més 

important de la sessió, perquè contrastant idees podrem escollir les que poden tenir més 
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impacte, millorar d’aquestes propostes, o complementar-les creant-ne de noves! Un cop 

hagueu consensuat totes les propostes que voleu traslladar al PAM, les podeu anotar a la fitxa 

grupal. Podeu realitzar tantes propostes (i emplenar tantes fitxes) com desitgeu. Si algú vol 

presentar una fitxa a títol individual, també ho pot fer.    

 

6. Final de la sessió. Agraïu l’assistència dels participants i expliqueu els propers passos que se 

seguiran en el procés participatiu (vegeu els punts següents, i resum del procés participatiu del 

dossier). 

 

DESPRÉS DE LA SESSIÓ 

1. Accediu a la plataforma virtual del PAM a través del web municipal: 

www.pamcastelldefels.org 

2. Feu-nos arribar les propostes. Per fer-ho, heu d’anar a la pestanya “ParticiPAM” de la 

plataforma i empleneu una fitxa senzilla (aquesta fitxa es correspon amb les fitxes de 

propostes sorgides de la sessió). Repetiu aquest pas per a cadascuna de les propostes que 

hagueu recollit durant la sessió. Teniu fins al 15 de març per introduir les vostres propostes. 

També podeu deixar les propostes en paper en el registre d’entrada de l’Ajuntament, o a les 

urnes de les carpes informatives que es posaran a diferents espais públics de la ciutat. 

3. Informeu-nos de la sessió. Estarem encantats de saber que heu dut a terme una sessió. Ens 

ho podeu comunicar a posteriori pam@castelldefels.cat indicant-nos la data en què ha tingut 

lloc la sessió, el número de persones que hi han participat i enviant-nos, si en teniu, alguna 

fotografia de l’acte. 

4. Seguiu informats del procés i participeu als tallers territorials i temàtics. Un cop recollides i 

analitzades totes les propostes, elaborarem el PAM definitiu, que presentarem a una Jornada 

de Ciutat. Us hi esperem! 

 

Des de l’Ajuntament de Castelldefels us agraïm la vostra participació.   

http://www.pamcastelldefels.org/
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ORDRE DEL DIA D’UNA SESSIÓ AUTOGESTIONADA 
Procés de Participació del Pla d’Acció Municipal 2019-2023 

 

Data:  

Hora d’inici i finalització:  

Lloc:  

 

Objectius de la sessió 

 Revisar i valorar en grup els eixos de treball del PAM 2019-2023 

 Elaborar conjuntament propostes per al PAM 2019-2023. 

 

Ordre del dia 

1. Benvinguda i objectius de la sessió (5 minuts) 

2. Revisió col·lectiva del esborrany de PAM (10-15 minuts) 

3. Exercici de reflexió individual (15 minuts) 

4. Posada en comú i síntesi col·lectiva de les propostes (45 minuts) 

5. Propers passos i fi de la sessió (5 minuts) 
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FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU DEL PAM 2019-2023 
El procés participatiu constarà de quatre fases, segons il·lustra el següent esquema:  

 

 

 
 

 Una primera fase (al llarg de gener) on es realitzaran activitats de formació i sensibilització per 

a diferents persones implicades en el procés. 

 Una segona fase (des de finals de gener fins mitjans de març) en la que s’informarà sobre el 

procés de participació i el PAM, i es realitzaran activitats per promoure deliberació i proposta 

d’idees a incorporar al document de PAM provisional. També es realitzarà al mateix temps un 

primer filtratge d’idees que no poden ser considerades per no complir els requisits del procés. 

 Una tercera fase (a partir de mitjans de març) en la qual s’acabarà d’analitzar les propostes 

rebudes, quant a la seva viabilitat i la seva contribució als objectius del PAM, i s’elaborarà la 

versió definitiva del PAM, incorporant les idees finalment seleccionades. 
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AGENDA DE SESSIONS AMB ENTITATS I CIUTADANIA 

 

 

 

 

 

Tipologia Agenda 

Tallers formatius amb 
entitats i ciutadania 

 Olla del Rei: 14 de gener 

 Argelosa: 15 de gener 

 Platja: 21 de gener 

 Serra d’en Llopart: 22 de gener 

 Albarells: 23 de gener 

Debats Territorials 
 

 Albarells: 31 de gener 

 Platja: 7 de febrer 

 Argelosa: 13 de febrer 

 Olla del Rei: 18 de febrer 

 Serra d’en Llopart: 28 de febrer 

Debat Temàtics 
 

 Sostenibilitat i Espai Públic: 5 de 
març 

 Drets i Ciutadania: 10 de març 

 Innovació i Qualitat democràtica: 12 
de març  

 

 

Més informació sobre el PAM i el procés participatiu a: 

http://pamcastelldefels.org/es/    

 

 

 

http://pamcastelldefels.org/es/
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FITXA DE REFLEXIÓ INDIVIDUAL  
Procés participatiu del Pla d’Acció Municipal 2019-2023 

ÀREA TEMÀTICA: 

Proposta 1 

 
 
 
 
 
 

ÀREA TEMÀTICA: 

Proposta 2 

 
 
 
 
 
 

ÀREA TEMÀTICA: 

Proposta 3 

 
 
 
 
 

 

ÀREA TEMÀTICA: 

Proposta 4 
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FITXA DE TREBALL EN GRUP  
Procés participatiu del Pla d’Acció Municipal 2019-2023 

Aquesta fitxa és la que heu d’emplenar per a cadascuna de les propostes que sorgeixin de la sessió. Un 

cop emplenada, haureu d’introduir-la en la plataforma virtual abans del 15 de març de 2020. 

 

NOM ENTITAT/COL·LECTIU: 

DATA DEL TALLER:                 NOMBRE DE PARTICIPANTS:   

 

Títol 

Escriviu l’enunciat de la proposta, començant amb un infinitiu i amb un màxim de 10-15 paraules.  

 
 
 

 

Cos 

1 o 2 paràgrafs de 5 línies màxim explicant la necessitat / problemàtica detectada i la solució o actuació 
proposada. També podeu indicar quin agent hauria de liderar o impulsar aquesta acció (Ajuntament de 
Castelldefels, altres administracions, entitats i plataformes ciutadanes, empreses, o la ciutadania a títol 
individual). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


