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PresentaciPresentaciPresentaciPresentacióóóó

L'informe que teniu a les mans correspon a la sisena edició del Panel de Polítiques 
Públiques Locals de Participació Ciutadana dels municipis de més de 10.000 
habitants de Catalunya. Aquest projecte, iniciat l'any 2008, és una iniciativa de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer que té com objectiu recollir de forma periòdica i 
sistemàtica aquella informació rellevant i d'utilitat per a l'anàlisi, avaluació i 
millora de les polítiques locals. 

Aquest document ha estat elaborat especialment per al seu Ajuntament amb una 
clara vocació comparativa perquè serveixi de suport als tècnics i responsables de 
les polítiques locals. A la primera part, disposeu d'una guia de lectura sobre 
aspectes tècnics i metodològics de l'enquesta i una explicació per a facilitar la 
comprensió de les dades. A la segona part, es desenvolupen els resultats de 
l'estudi organitzats en blocs temàtics similars a l'estructura de l'enquesta. 
Finalment, hi ha un Annex amb el llistat de municipis participants en aquesta 
edició.

Entenem que el Panel, com tot estudi longitudinal, s'anirà enriquint amb les 
aportacions que es realitzin a les futures edicions. És per això que us animem a 
seguir col·laborant amb nosaltres en la millora d'aquesta eina i us demanem que 
ens feu arribar les propostes, comentaris o suggeriments que considereu 
oportuns.

Finalment, no podem concloure aquestes línies sense manifestar el nostre 
agraïment a tots els tècnics i polítics dels ajuntaments que han col·laborat en la 
implementació d'aquest panel, ja que sense la seva ajuda hagués estat impossible 
dur a terme aquesta empresa.

Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals 

Barcelona, gener de 2019
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Guia de lecturaGuia de lecturaGuia de lecturaGuia de lectura

1. L'estudi inclou els municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya segons 
el padró de 2017, un total de 120, excloent la ciutat de Barcelona. La informació 
general del projecte i la metodologia d'investigació es troben desenvolupades al 
lloc web de la Fundació: www.pisunyer.org. 

2. Tota la informació fa referència de forma exclusiva als ajuntaments que han 
participat responent l'enquesta del Panel, és a dir, un total de 101 municipis, i fan 
referència a les actuacions desenvolupades durant l'any 2017.

3. Les fonts d'informació contingudes en aquest estudi són primàries, facilitades 
pels equips dels ajuntaments entre els mesos de maig i octubre de 2018. 

4. Els resultats de cada apartat incorporen la informació agregada de Catalunya i 
la informació agregada del tram de població del qual el seu municipi en forma 
part.

5. Per al tram poblacional s'han construït 4 trams de població: de 10.000 a 
20.000, de 20.001 a 50.000, de 50.001 a 100.000 i de més de 100.000 
habitants, seguint els criteris establerts a la Llei de Bases de Règim Local (vegeu el 
llistat dels municipis participants a l'annex del document).

6. Les respostes del seu Ajuntament s'expressen només en les dades agregades 
de Catalunya: en ombrejat quan el seu Ajuntament ha donat una resposta 
afirmativa en l'apartat respectiu; sense ombrejat si el seu Ajuntament no ha 
donat una resposta afirmativa. 

A l'exemple següent, l'ombrejat indica si existeix una regidoria amb competències 
específiques en matèria de participació ciutadana. 

Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de població del qual el seu 
municipi forma part. [n=101] 

Sí, sense figurar "participació" en 

la denominació de la regidoria 18,8

Sí, figurant "participació" en la 

denominació de la regidoria
76,2

No 5,0
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7. Els casos en què no s'expressen les dades de cadascun dels municipis els 
trobem a la pregunta 69, que és la única amb percepcions subjectives dels 
enquestats, en la que cal preservar l'anonimat de les respostes; i els casos, molt 
excepcionals, en què algun municipi no ha donat resposta a la pregunta concreta.

8. Entre claudàtors apareix el total de municipis (n) inclosos en el càlcul del 
descriptor. Aquest pot variar en funció del número d'ajuntaments que hagin 
aportat dades de la matèria. S'ha de tenir en compte que certes figures poden no 
existir en tots els ajuntaments. A més a més, hi ha alguns casos on la (n) fa 
referència al total de treballadors o al total de processos participatius.

9. L'anàlisi estadística de les enquestes i la recodificació de les preguntes obertes 
ha estat realitzat des de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Totes les recodificacions 
poden consultar-se a la pàgina web de la Fundació: www.pisunyer.org.

10. Els errors o inconsistències detectats a l'enquesta han estat corregits per 
l'equip d'investigació, prèvia consulta amb l'Ajuntament respectiu.

11. Atès que s'ha treballat amb un gran volum de dades, existeix la possibilitat 
que l'informe incorri en algun error o omissió. En cas de detectar qualsevol 
informació que considereu incorrecta, comuniqueu-nos-ho. L'equip del Panel 
rectificarà les dades i us farà arribar un nou exemplar.

La informació referida a cada municipi és confidencial i només està a disposició 
dels responsables de l'Ajuntament. Per aquest motiu, us preguem que no feu 
difusió d'aquest material més enllà dels objectius pels quals està concebut, és a 
dir, com a eina de treball al servei del món local català.

10 FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER 



PANEL DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES LOCALS - PARTICIPACIÓ AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament Municipi d'exemple

Panel de polítiques públiques locals.
Informe als tècnics de participació ciutadana
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1 1 1 1 GESTIGESTIGESTIGESTIÓÓÓÓ, PLANIFICACI, PLANIFICACI, PLANIFICACI, PLANIFICACIÓ Ó Ó Ó I INFORMACII INFORMACII INFORMACII INFORMACIÓÓÓÓ

1111. . . . Principals objectius de treball en matPrincipals objectius de treball en matPrincipals objectius de treball en matPrincipals objectius de treball en matèèèèria de participaciria de participaciria de participaciria de participació ó ó ó ciutadana durant l'any ciutadana durant l'any ciutadana durant l'any ciutadana durant l'any 2017201720172017. . . . Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
d'ajuntaments que han triat les segd'ajuntaments que han triat les segd'ajuntaments que han triat les segd'ajuntaments que han triat les següüüüents actuacions com a primer objectiuents actuacions com a primer objectiuents actuacions com a primer objectiuents actuacions com a primer objectiu. [. [. [. [nnnn====100100100100]]]]

Suport i dinamització del teixit associatiu local 16,0

Altres 6,0

2222. . . . ExistExistExistExistèèèència d'algun pla que preveu i coordina les actuacions en matncia d'algun pla que preveu i coordina les actuacions en matncia d'algun pla que preveu i coordina les actuacions en matncia d'algun pla que preveu i coordina les actuacions en matèèèèria de participaciria de participaciria de participaciria de participacióóóó. . . . Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés s s s 
d'una respostad'una respostad'una respostad'una resposta). [). [). [). [nnnn====101101101101]]]]

Impulsar i/o millorar espais estables de participació 27,0

Desenvolupar processos participatius a les diferents polítiques 

sectorials 
36,0

Promoure la coresponsabilitat ciutadana i la coproducció de 

poítiques públiques
6,0

Millorar l'organització i els recursos de l'Ajuntament per facilitar la 

participació ciutadana
6,0

Impulsar la participació de la ciutadania no organitzada 3,0

Total d'ajuntaments amb algun tipus de pla

Pla específic de participació

La planificació està inclosa en diversos plans 

sectorials

Existeixen plans més generals que 

incorporen específicament objectius de 

participació

Altres

54,5

16,8

10,9

36,6

3,0

3333. . . . ExistExistExistExistèèèència d'un reglament de participacincia d'un reglament de participacincia d'un reglament de participacincia d'un reglament de participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram 
de poblacide poblacide poblacide població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Sí, aprovat abans del 2017

Sí, aprovat o reformat després del 2017

No, però s'està elaborant-ne un

No

Altres situacions

44,6

3,0

20,8

22,8

8,9
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1111....1 1 1 1 Pressupost municipal destinat a participaciPressupost municipal destinat a participaciPressupost municipal destinat a participaciPressupost municipal destinat a participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana

7777. . . . Modificacions al pressupost municipal de participaciModificacions al pressupost municipal de participaciModificacions al pressupost municipal de participaciModificacions al pressupost municipal de participació ó ó ó ciutadana del ciutadana del ciutadana del ciutadana del 2017 2017 2017 2017 respecte l'any anteriorrespecte l'any anteriorrespecte l'any anteriorrespecte l'any anterior. . . . 
Percentatge d'ajuntaments de CatalunyaPercentatge d'ajuntaments de CatalunyaPercentatge d'ajuntaments de CatalunyaPercentatge d'ajuntaments de Catalunya. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Hi ha hagut una reducció

Hi ha hagut un augment

Sense canvis significatius

6666. . . . AportaciAportaciAportaciAportació ó ó ó econeconeconeconòòòòmica dels ajuntaments en l'mica dels ajuntaments en l'mica dels ajuntaments en l'mica dels ajuntaments en l'ààààmbit de la participacimbit de la participacimbit de la participacimbit de la participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana. . . . Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
d'ajuntaments de Catalunya segons el percentatge d'aportacid'ajuntaments de Catalunya segons el percentatge d'aportacid'ajuntaments de Catalunya segons el percentatge d'aportacid'ajuntaments de Catalunya segons el percentatge d'aportacióóóó. [. [. [. [nnnn====97979797]]]]

De l'1 al 30% dels recursos

Del 31 al 70% dels recursos

100% dels recursos

Del 71 al 99% dels recursos

4444. . . . Ajuntaments amb una dotaciAjuntaments amb una dotaciAjuntaments amb una dotaciAjuntaments amb una dotació ó ó ó pressupostpressupostpressupostpressupostàààària especria especria especria especíííífica de participacifica de participacifica de participacifica de participació ó ó ó ciutadana en els pressupostos ciutadana en els pressupostos ciutadana en els pressupostos ciutadana en els pressupostos 
municipalsmunicipalsmunicipalsmunicipals. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Catalunya 

Tram de població

5555. . . . ProcedProcedProcedProcedèèèència dels recursos econncia dels recursos econncia dels recursos econncia dels recursos econòòòòmics destinats a la participacimics destinats a la participacimics destinats a la participacimics destinats a la participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana. . . . Mitjana del percentatge de Mitjana del percentatge de Mitjana del percentatge de Mitjana del percentatge de 
recursos econrecursos econrecursos econrecursos econòòòòmics segons la seva procedmics segons la seva procedmics segons la seva procedmics segons la seva procedèèèènciancianciancia. [. [. [. [nnnn====97979797]]]]

Del propi Ajuntament  

D'altres administracions

D'altres fonts de finançament

Cap aportació

90,1

86,2

13,2

0,6

0,0

1,0

21,6

40,2

37,1

7,9

25,7

66,3

88,9
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2 2 2 2 ÒÒÒÒRGANS, PROCESSOS I MECANISMES DE PARTICIPACIRGANS, PROCESSOS I MECANISMES DE PARTICIPACIRGANS, PROCESSOS I MECANISMES DE PARTICIPACIRGANS, PROCESSOS I MECANISMES DE PARTICIPACIÓÓÓÓ

2222....1 1 1 1 ÒÒÒÒrgans de participacirgans de participacirgans de participacirgans de participacióóóó

8888. . . . ExistExistExistExistèèèència d'ncia d'ncia d'ncia d'òòòòrgans de participacirgans de participacirgans de participacirgans de participació ó ó ó ciutadana vigentsciutadana vigentsciutadana vigentsciutadana vigents. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram 
de poblacide poblacide poblacide població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====101101101101] ] ] ] 

Catalunya 

Tram de població

9999. . . . ÒÒÒÒrgans de participacirgans de participacirgans de participacirgans de participació ó ó ó ciutadana vigentsciutadana vigentsciutadana vigentsciutadana vigents. . . . Nombre absolut, mitjana per municipi, mNombre absolut, mitjana per municipi, mNombre absolut, mitjana per municipi, mNombre absolut, mitjana per municipi, míííínim i mnim i mnim i mnim i mààààxim xim xim xim 
municipalmunicipalmunicipalmunicipal. [. [. [. [nnnn====93939393]]]]

Mitjana per municipi

Mínim municipal

Màxim municipal

Total 

10101010. . . . Nombre d'Nombre d'Nombre d'Nombre d'òòòòrgans de participacirgans de participacirgans de participacirgans de participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana. . . . Percentatge d'ajuntaments segons el nombre d'Percentatge d'ajuntaments segons el nombre d'Percentatge d'ajuntaments segons el nombre d'Percentatge d'ajuntaments segons el nombre d'òòòòrgans rgans rgans rgans 
vigentsvigentsvigentsvigents. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Cap 

De 6 a 10 òrgans

D'1 a 5 òrgans

D'11 a 15 òrgans

Més de 15 òrgans

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

11111111. . . . ÒÒÒÒrgans de participacirgans de participacirgans de participacirgans de participació ó ó ó ciutadana dels quals disposen els ajuntaments a Catalunyaciutadana dels quals disposen els ajuntaments a Catalunyaciutadana dels quals disposen els ajuntaments a Catalunyaciutadana dels quals disposen els ajuntaments a Catalunya. . . . Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
d'ajuntaments de Catalunya segons tipus d'd'ajuntaments de Catalunya segons tipus d'd'ajuntaments de Catalunya segons tipus d'd'ajuntaments de Catalunya segons tipus d'òòòòrgans rgans rgans rgans ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una respostas d'una respostas d'una respostas d'una resposta). [). [). [). [nnnn====101101101101] ] ] ] 

Altres

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

92,1

827

8,9

1

39

7,9

37,6

23,8

14,9

15,8

13,9

100,0

153

17,0

1

28

0,0

22,2

0,0

11,1

66,7

44,4

Consells de ciutat 27,7 33,3

Consells sectorials 79,2 77,8

Comissions de seguiment 31,7 55,6

Consells territorials de barri o districte 29,7 66,7

Comissions de treball 46,5 55,6
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12121212. . . . Mitjana d'Mitjana d'Mitjana d'Mitjana d'òòòòrgans de participacirgans de participacirgans de participacirgans de participació ó ó ó ciutadana dels quals disposen els ajuntaments a Catalunyaciutadana dels quals disposen els ajuntaments a Catalunyaciutadana dels quals disposen els ajuntaments a Catalunyaciutadana dels quals disposen els ajuntaments a Catalunya. . . . Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 
municipal segons tipus d'municipal segons tipus d'municipal segons tipus d'municipal segons tipus d'òòòòrgansrgansrgansrgans. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Altres

13131313. . . . ÒÒÒÒrgans de participacirgans de participacirgans de participacirgans de participació ó ó ó ciutadana creats, revisats o eliminats el ciutadana creats, revisats o eliminats el ciutadana creats, revisats o eliminats el ciutadana creats, revisats o eliminats el 2017201720172017. . . . Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de 
Catalunya i del tram de poblaciCatalunya i del tram de poblaciCatalunya i del tram de poblaciCatalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una respostas d'una respostas d'una respostas d'una resposta). ). ). ). 
[[[[nnnn====93939393] ] ] ] 

Revisió general de tots els òrgans

Creació d'òrgans nous

0,5

43,0

35,5

2,2

44,4

66,7

0,0

Consells sectorials 4,6

Consells territorials de barri o districte 1,1

Comissions de treball 1,5

Comissions de seguiment 0,5

Consells de ciutat 0,4

44,428,0

Revisió d'un òrgan existent

Eliminació d'òrgans

Tram poblTram poblTram poblTram pobl....CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya

14141414. . . . ÒÒÒÒrgans de participacirgans de participacirgans de participacirgans de participació ó ó ó ciutadana creats el ciutadana creats el ciutadana creats el ciutadana creats el 2017201720172017. . . . Nombre absolut segons tipus d'Nombre absolut segons tipus d'Nombre absolut segons tipus d'Nombre absolut segons tipus d'òòòòrganrganrganrgan. [. [. [. [nnnn====40404040]]]]

Altres  3

Consells sectorials 32

Comissions de treball 25

Comissions de seguiment 11

Consells de ciutat 6

Consells territorials de barri o 

districte
5
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2222....2 2 2 2 Processos de participaciProcessos de participaciProcessos de participaciProcessos de participacióóóó

15151515. . . . Processos de participaciProcessos de participaciProcessos de participaciProcessos de participació ó ó ó ciutadana desenvolupats el ciutadana desenvolupats el ciutadana desenvolupats el ciutadana desenvolupats el 2017201720172017. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del 
tram de poblacitram de poblacitram de poblacitram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Catalunya 

Tram de població

16161616. . . . Processos de participaciProcessos de participaciProcessos de participaciProcessos de participació ó ó ó ciutadana actius el ciutadana actius el ciutadana actius el ciutadana actius el 2017201720172017. . . . Nombre absolut i mitjana per municipi de Catalunya Nombre absolut i mitjana per municipi de Catalunya Nombre absolut i mitjana per municipi de Catalunya Nombre absolut i mitjana per municipi de Catalunya 
i tram de poblacii tram de poblacii tram de poblacii tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====86868686]]]]

Total processos    

Mitjana per municipi

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

17171717. . . . Nombre de processos de participaciNombre de processos de participaciNombre de processos de participaciNombre de processos de participació ó ó ó ciutadana desenvolupats el ciutadana desenvolupats el ciutadana desenvolupats el ciutadana desenvolupats el 2017201720172017. . . . Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de 
Catalunya i del tram de poblaciCatalunya i del tram de poblaciCatalunya i del tram de poblaciCatalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Cap 

De 4 a 5 processos

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya

D'1 a 3 processos

Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

Més de 5 processos

18181818. . . . Processos participatius promoguts per iniciativa ciutadanaProcessos participatius promoguts per iniciativa ciutadanaProcessos participatius promoguts per iniciativa ciutadanaProcessos participatius promoguts per iniciativa ciutadana. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i 
del tram de poblacidel tram de poblacidel tram de poblacidel tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====86868686] ] ] ] 

Tram de població

Catalunya   

19191919. . . . Processos de participaciProcessos de participaciProcessos de participaciProcessos de participació ó ó ó ciutadana realitzats durant el ciutadana realitzats durant el ciutadana realitzats durant el ciutadana realitzats durant el 2017 2017 2017 2017 segons si estan vinculats a un pla o ssegons si estan vinculats a un pla o ssegons si estan vinculats a un pla o ssegons si estan vinculats a un pla o sóóóón n n n 
puntualspuntualspuntualspuntuals. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part 
((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una respostas d'una respostas d'una respostas d'una resposta). [). [). [). [nnnn====101101101101]]]]

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya

Processos participatius vinculats a 

plans desenvolupats per diferents 

polítiques municipals

Processos participatius puntuals

Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

85,1

289

3,4

14,9

52,5

22,8

9,9

7,0

57,4

56,4

88,9

49

6,1

11,1

44,4

11,1

33,3

0,0

55,6

66,7
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20202020. . . . Processos de participaciProcessos de participaciProcessos de participaciProcessos de participació ó ó ó ciutadana realitzats durant el ciutadana realitzats durant el ciutadana realitzats durant el ciutadana realitzats durant el 2017 2017 2017 2017 segons si estan vinculats a un pla o ssegons si estan vinculats a un pla o ssegons si estan vinculats a un pla o ssegons si estan vinculats a un pla o sóóóón n n n 
puntualspuntualspuntualspuntuals. . . . Nombre absolut i mitjana per municipi de Catalunya i tram de poblaciNombre absolut i mitjana per municipi de Catalunya i tram de poblaciNombre absolut i mitjana per municipi de Catalunya i tram de poblaciNombre absolut i mitjana per municipi de Catalunya i tram de població ó ó ó del qual el seu municipi del qual el seu municipi del qual el seu municipi del qual el seu municipi 
forma partforma partforma partforma part....

Total processos vinculats a plans [n=58]

Total processos puntuals [n=57]

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya

Mitjana processos vinculats a plans 

Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

Mitjana processos puntuals

21212121. . . . Processos participatius vinculats a plansProcessos participatius vinculats a plansProcessos participatius vinculats a plansProcessos participatius vinculats a plans. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya segons els plans en Percentatge d'ajuntaments de Catalunya segons els plans en Percentatge d'ajuntaments de Catalunya segons els plans en Percentatge d'ajuntaments de Catalunya segons els plans en 
els quals s'han desenvolupat processos participatius els quals s'han desenvolupat processos participatius els quals s'han desenvolupat processos participatius els quals s'han desenvolupat processos participatius ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una respostas d'una respostas d'una respostas d'una resposta). [). [). [). [nnnn====58585858]]]]

161

2,8

129

2,3

58,6

30

3,8

19

2,4

Pressupostos participatius

6,9Projecte d'Intervenció Integral (Llei de Barris)

Pla de Mobilitat 19,0

Pla Local de Joventut 31,0

Pla d'Actuació Municipal 12,1

Pla Estratègic 10,3

Pla de Millora Urbana 8,6

Pla Educatiu de Ciutat 8,6

Pla d'Infants 8,6

Pla de Diversitat/Convivència 8,6

POUM 6,9

Pla de Cultura 8,6

Pla d'Entorn 6,9

Pla d'Usos d'Equipaments 6,9

Pla d'Igualtat 8,6

Agenda 21 5,2

Pressupostos 5,2

Pla de Dones 1,7

Pla de Participació Ciutadana 3,4

Pla d'Inclusió Social 5,2

Pla de Desenvolupament Comunitari 5,2

Pla de Comerç 1,7

Pla d'Acollida 1,7

Pla d'Esports 3,4

Pla Local d'Habitatge 3,4

Pla de Gent Gran 5,2

18 FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER 
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22222222. . . . Processos participatius puntualsProcessos participatius puntualsProcessos participatius puntualsProcessos participatius puntuals. . . . Percentatge de processos segons l'Percentatge de processos segons l'Percentatge de processos segons l'Percentatge de processos segons l'ààààmbit en el que s'han desenvolupat mbit en el que s'han desenvolupat mbit en el que s'han desenvolupat mbit en el que s'han desenvolupat 
((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una respostas d'una respostas d'una respostas d'una resposta). [). [). [). [nnnn====129129129129]]]]

23232323. . . . Actors que han gestionat els diferents tipus de processos participatiusActors que han gestionat els diferents tipus de processos participatiusActors que han gestionat els diferents tipus de processos participatiusActors que han gestionat els diferents tipus de processos participatius. . . . Percentatge de processos Percentatge de processos Percentatge de processos Percentatge de processos 
segons l'actor que els ha gestionat respecte al total de processos participatius segons l'actor que els ha gestionat respecte al total de processos participatius segons l'actor que els ha gestionat respecte al total de processos participatius segons l'actor que els ha gestionat respecte al total de processos participatius ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una s d'una s d'una s d'una 
respostarespostarespostaresposta).).).).

El propi Ajuntament  

Una associació o entitat 

sense ànim de lucre

Una empresa o consultoria

Processos participatius Processos participatius Processos participatius Processos participatius 

vinculats a plans vinculats a plans vinculats a plans vinculats a plans 

municipals municipals municipals municipals [[[[nnnn====161161161161]]]]

Processos participatius Processos participatius Processos participatius Processos participatius 

puntuals puntuals puntuals puntuals [[[[nnnn====129129129129]]]]

Altres

75,2

1,2

49,7

4,3

95,3

1,6

23,3

0,8

Cultura 17,1

12,4Medi Ambient

Comerç i turisme 7,0

Urbanisme 45,7

Joventut 7,8

Educació 8,5

Infància 4,7

Discapacitats 3,9

Immigració 1,6

Gent gran 3,1

Esports 5,4

Desenvolupament econòmic i 

treball
3,9

Salut 2,3

Habitatge 2,3

Dona 1,6
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PANEL DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES LOCALS - PARTICIPACIÓ AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament Municipi d'exemple

24242424. . . . Nombre de ciutadans i d'entitats que han participat en els diferents tipus de processos participatiusNombre de ciutadans i d'entitats que han participat en els diferents tipus de processos participatiusNombre de ciutadans i d'entitats que han participat en els diferents tipus de processos participatiusNombre de ciutadans i d'entitats que han participat en els diferents tipus de processos participatius. . . . 
Nombre i mitjana de participants i entitatsNombre i mitjana de participants i entitatsNombre i mitjana de participants i entitatsNombre i mitjana de participants i entitats....

98.770

3.262

Ciutadans

Entitats

TotalTotalTotalTotal MitjanaMitjanaMitjanaMitjana

25252525. . . . Temps de durada dels processos participatiusTemps de durada dels processos participatiusTemps de durada dels processos participatiusTemps de durada dels processos participatius. . . . Mitjana de dies que han durat els processos participatiusMitjana de dies que han durat els processos participatiusMitjana de dies que han durat els processos participatiusMitjana de dies que han durat els processos participatius. . . . 
[[[[nnnn====57575757]]]]

Processos participatius vinculats a plans

Processos participatius puntuals

26262626. . . . Ens que han finanEns que han finanEns que han finanEns que han finanççççat els diferents tipus de processos participatiusat els diferents tipus de processos participatiusat els diferents tipus de processos participatiusat els diferents tipus de processos participatius. . . . Percentatge de processos segons Percentatge de processos segons Percentatge de processos segons Percentatge de processos segons 
l'ens que els ha finanl'ens que els ha finanl'ens que els ha finanl'ens que els ha finanççççat respecte al total de processos participatius at respecte al total de processos participatius at respecte al total de processos participatius at respecte al total de processos participatius ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una respostas d'una respostas d'una respostas d'una resposta).).).).

El propi Ajuntament  

Altres ens públics

Altres ens

Processos participatius Processos participatius Processos participatius Processos participatius 

vinculats a plans vinculats a plans vinculats a plans vinculats a plans 

municipals municipals municipals municipals [[[[nnnn====161161161161]]]]

Processos participatius Processos participatius Processos participatius Processos participatius 

puntuals puntuals puntuals puntuals [[[[nnnn====129129129129]]]]

85,7

37,3

0,0

90,7

20,2

3,9

613,5

20,3

144,3

362,4

8,4

102,2

TotalTotalTotalTotal MitjanaMitjanaMitjanaMitjana

46.745

1.085

Processos participatius Processos participatius Processos participatius Processos participatius 

puntuals puntuals puntuals puntuals [[[[nnnn====129129129129]]]]

Processos participatius  Processos participatius  Processos participatius  Processos participatius  

vinculats a plans vinculats a plans vinculats a plans vinculats a plans [[[[nnnn====161161161161]]]]

DiesDiesDiesDies
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2222....3 3 3 3 Mecanismes de participaciMecanismes de participaciMecanismes de participaciMecanismes de participacióóóó

27272727. . . . Signatura durant el Signatura durant el Signatura durant el Signatura durant el 2017 2017 2017 2017 d'algun pacte o acord amb la ciutadania sobre principis de pold'algun pacte o acord amb la ciutadania sobre principis de pold'algun pacte o acord amb la ciutadania sobre principis de pold'algun pacte o acord amb la ciutadania sobre principis de políííítiques tiques tiques tiques 
ppppúúúúbliques al seu municipibliques al seu municipibliques al seu municipibliques al seu municipi. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu del qual el seu del qual el seu del qual el seu 
municipi forma partmunicipi forma partmunicipi forma partmunicipi forma part. [. [. [. [nnnn====101101101101] ] ] ] 

Catalunya 

Tram de població

28282828. . . . Mecanismes de participaciMecanismes de participaciMecanismes de participaciMecanismes de participació ó ó ó utilitzats pels ajuntaments durant el utilitzats pels ajuntaments durant el utilitzats pels ajuntaments durant el utilitzats pels ajuntaments durant el 2017201720172017. . . . Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de 
Catalunya i del tram de poblaciCatalunya i del tram de poblaciCatalunya i del tram de poblaciCatalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una respostas d'una respostas d'una respostas d'una resposta). ). ). ). 
[[[[nnnn====101101101101] ] ] ] 

Audiències 

Referèndums

Iniciatives populars

Consultes populars

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

29292929. . . . Grau d'utilitzaciGrau d'utilitzaciGrau d'utilitzaciGrau d'utilització ó ó ó dels mecanismes de participacidels mecanismes de participacidels mecanismes de participacidels mecanismes de participació ó ó ó ciutadana el ciutadana el ciutadana el ciutadana el 2017201720172017. . . . Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de 
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Audiències

Consultes populars

CapCapCapCap

Iniciatives populars

1111 2222 3333 4444 5 5 5 5 o mo mo mo mééééssss

38,6

4,0

23,8

0,0

61,4 12,9 6,9 5,0 1,0 12,9

96,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

76,2 12,9 4,0 2,0 4,0 1,0

33,3

0,0

0,0

0,0

5,9

11,1

30303030. . . . Total de mecanismes de participaciTotal de mecanismes de participaciTotal de mecanismes de participaciTotal de mecanismes de participació ó ó ó utilitzats pels ajuntaments durant el utilitzats pels ajuntaments durant el utilitzats pels ajuntaments durant el utilitzats pels ajuntaments durant el 2017201720172017. . . . Nombre absolut de Nombre absolut de Nombre absolut de Nombre absolut de 
mecanismes dels ajuntaments de Catalunyamecanismes dels ajuntaments de Catalunyamecanismes dels ajuntaments de Catalunyamecanismes dels ajuntaments de Catalunya. [. [. [. [nnnn====101101101101] ] ] ] 

Referèndums 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Audiències 

Referèndums

Iniciatives populars

Consultes populars

145

19

53

0
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31313131. . . . ExistExistExistExistèèèència de plataformes que possibiliten la participacincia de plataformes que possibiliten la participacincia de plataformes que possibiliten la participacincia de plataformes que possibiliten la participació ó ó ó ciutadana via Internetciutadana via Internetciutadana via Internetciutadana via Internet. . . . Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

L'ajuntament disposa d'una plataforma que 

permet gestionar diferents mecanismes

Hi ha espais puntuals a la web de 

l'ajuntament

Altres 

38,6

31,7

5,9

23,8No s'han utilitzat aquestes eines

32323232. . . . Plataformes de participaciPlataformes de participaciPlataformes de participaciPlataformes de participació ó ó ó ciutadana via Internetciutadana via Internetciutadana via Internetciutadana via Internet. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de 
poblacipoblacipoblacipoblació ó ó ó del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una respostas d'una respostas d'una respostas d'una resposta). [). [). [). [nnnn====39393939] ] ] ] 

Consensus

Altres

Tram de poblaciTram de poblaciTram de poblaciTram de poblacióóóóCatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya

12,8

87,2

14,3

85,7

33333333. . . . UtilitzaciUtilitzaciUtilitzaciUtilització ó ó ó d'algun mecanisme virtual per canalitzar la participacid'algun mecanisme virtual per canalitzar la participacid'algun mecanisme virtual per canalitzar la participacid'algun mecanisme virtual per canalitzar la participació ó ó ó via internetvia internetvia internetvia internet. . . . Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
d'ajuntaments de Catalunya d'ajuntaments de Catalunya d'ajuntaments de Catalunya d'ajuntaments de Catalunya ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una respostas d'una respostas d'una respostas d'una resposta). [). [). [). [nnnn====101101101101]]]]

Sí, per realitzar votacions (vot 

electrònic...)

Sí, per realitzar deliberacions (fòrum, 

xats, blogs...)

Sí, per canalitzar iniciatives ciutadanes 

(ajuntar firmes, elevar propostes...)

Utilitzant un espai Utilitzant un espai Utilitzant un espai Utilitzant un espai 

permanent a la web permanent a la web permanent a la web permanent a la web 

del municipidel municipidel municipidel municipi

Utilitzant un Utilitzant un Utilitzant un Utilitzant un 

programa o espai programa o espai programa o espai programa o espai 

puntualpuntualpuntualpuntual

23,8 41,6 36,6

11,9 11,9 77,2

19,8 12,9 68,3

NoNoNoNo

34343434. . . . DisposiciDisposiciDisposiciDisposició ó ó ó d'un sistema de gestid'un sistema de gestid'un sistema de gestid'un sistema de gestió ó ó ó per mitjans electrper mitjans electrper mitjans electrper mitjans electròòòònics de les incidnics de les incidnics de les incidnics de les incidèèèències, reclamacions, queixes i ncies, reclamacions, queixes i ncies, reclamacions, queixes i ncies, reclamacions, queixes i 
suggeriments que permeti una gestisuggeriments que permeti una gestisuggeriments que permeti una gestisuggeriments que permeti una gestió ó ó ó unificada i eficaunificada i eficaunificada i eficaunificada i eficaçççç. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del seu Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del seu Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del seu Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del seu 
tram de poblacitram de poblacitram de poblacitram de poblacióóóó. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Catalunya 

Tram de població

75,2

66,7
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3 3 3 3 RECOLZAMENT I XARXESRECOLZAMENT I XARXESRECOLZAMENT I XARXESRECOLZAMENT I XARXES

3333....1 1 1 1 Ens governamentalsEns governamentalsEns governamentalsEns governamentals

35353535. . . . Organismes governamentals que han donat suport als ajuntaments en matOrganismes governamentals que han donat suport als ajuntaments en matOrganismes governamentals que han donat suport als ajuntaments en matOrganismes governamentals que han donat suport als ajuntaments en matèèèèria de participaciria de participaciria de participaciria de participació ó ó ó ciutadana ciutadana ciutadana ciutadana 
l'any l'any l'any l'any 2017201720172017. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya segons el tipus de suport rebut Percentatge d'ajuntaments de Catalunya segons el tipus de suport rebut Percentatge d'ajuntaments de Catalunya segons el tipus de suport rebut Percentatge d'ajuntaments de Catalunya segons el tipus de suport rebut ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés s s s 
d'una respostad'una respostad'una respostad'una resposta). [). [). [). [nnnn====101101101101] ] ] ] 

Mancomunitat 

Consorci

Consell Comarcal

FinanFinanFinanFinanççççamentamentamentament CapCapCapCapFormaciFormaciFormaciFormacióóóó AssessoramentAssessoramentAssessoramentAssessorament AltresAltresAltresAltres

Diputació

Generalitat de Catalunya

Govern Central

Unió Europea 

36363636. . . . FinanFinanFinanFinanççççament rebut pels ajuntaments via subvencions especament rebut pels ajuntaments via subvencions especament rebut pels ajuntaments via subvencions especament rebut pels ajuntaments via subvencions especíííífiques o convenis dedicats a la participacifiques o convenis dedicats a la participacifiques o convenis dedicats a la participacifiques o convenis dedicats a la participació ó ó ó 
durant el durant el durant el durant el 2017201720172017. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya segons la quantitat de finanPercentatge d'ajuntaments de Catalunya segons la quantitat de finanPercentatge d'ajuntaments de Catalunya segons la quantitat de finanPercentatge d'ajuntaments de Catalunya segons la quantitat de finanççççament rebutament rebutament rebutament rebut. . . . 

Menys de Menys de Menys de Menys de 

5555....000 000 000 000 €€€€

De De De De 5555....001 001 001 001 a a a a 

20202020....000 000 000 000 €€€€

De De De De 20202020....001 001 001 001 a a a a 

50505050....000 000 000 000 €€€€

De De De De 50505050....001 001 001 001 a a a a 

100100100100....000 000 000 000 €€€€

MMMMéééés de s de s de s de 

100100100100....000 000 000 000 €€€€

Diputació [n=53]*

* Les [n] fan referència al nombre d'ajuntaments que reben finançament per part de cada ens.

37373737. . . . EvoluciEvoluciEvoluciEvolució ó ó ó del suport rebut per diferents organismes governamentals en els darrers dos anysdel suport rebut per diferents organismes governamentals en els darrers dos anysdel suport rebut per diferents organismes governamentals en els darrers dos anysdel suport rebut per diferents organismes governamentals en els darrers dos anys. . . . Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
d'ajuntaments de Catalunya d'ajuntaments de Catalunya d'ajuntaments de Catalunya d'ajuntaments de Catalunya ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una respostas d'una respostas d'una respostas d'una resposta).).).).

Ha augmentatHa augmentatHa augmentatHa augmentat

S'ha S'ha S'ha S'ha 

mantingutmantingutmantingutmantingut Ha disminuHa disminuHa disminuHa disminuïïïïtttt

Generalitat de Catalunya [n=4]*

Generalitat de Catalunya [n=34]

Diputació [n=82]

1,0 0,0 0,0 1,0 98,0

0,0 0,0 0,0 1,0 99,0

4,0 17,8 14,9 3,0 66,3

53,5 46,5 48,5 8,9 18,8

0,0 1,0 7,9 3,0 89,1

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

0,0 0,0 1,0 0,0 99,0

0,0 75,0 25,0 0,0 0,0

35,8 54,7 7,5 1,9 0,0

26,5 61,8 11,8

32,9 58,5 8,5
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38383838. . . . Ens de referEns de referEns de referEns de referèèèència en temes de participacincia en temes de participacincia en temes de participacincia en temes de participacióóóó. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya que han triat els Percentatge d'ajuntaments de Catalunya que han triat els Percentatge d'ajuntaments de Catalunya que han triat els Percentatge d'ajuntaments de Catalunya que han triat els 
segsegsegsegüüüüents ens com a primera opcients ens com a primera opcients ens com a primera opcients ens com a primera opció ó ó ó quan necessiten assessorament en temes de participaciquan necessiten assessorament en temes de participaciquan necessiten assessorament en temes de participaciquan necessiten assessorament en temes de participacióóóó. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

La Generalitat

Altres

39393939. . . . Convenis de colConvenis de colConvenis de colConvenis de col····laboracilaboracilaboracilaboració ó ó ó vigents el vigents el vigents el vigents el 2017 2017 2017 2017 entre els ajuntaments i diferents organismes per entre els ajuntaments i diferents organismes per entre els ajuntaments i diferents organismes per entre els ajuntaments i diferents organismes per 
desenvolupar actuacions vinculades a temes de participacidesenvolupar actuacions vinculades a temes de participacidesenvolupar actuacions vinculades a temes de participacidesenvolupar actuacions vinculades a temes de participacióóóó. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya Percentatge d'ajuntaments de Catalunya Percentatge d'ajuntaments de Catalunya Percentatge d'ajuntaments de Catalunya 
((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una respostas d'una respostas d'una respostas d'una resposta). [). [). [). [nnnn====101101101101]]]]

La Generalitat

5,0

5,0

3,0

El Consell Comarcal 5,0

Un altre Ajuntament 15,8

La Diputació 69,3

La Diputació 10,9

El Consell Comarcal 2,0

El Govern central 0,0

Altres 2,0

Cap conveni vigent 84,2
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3333....2 2 2 2 Ens no governamentalsEns no governamentalsEns no governamentalsEns no governamentals

40404040. . . . ExistExistExistExistèèèència d'un registre d'entitatsncia d'un registre d'entitatsncia d'un registre d'entitatsncia d'un registre d'entitats. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del del del del 
qual el seu municipi forma partqual el seu municipi forma partqual el seu municipi forma partqual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Catalunya 

Tram de població

41414141. . . . Nombre d'entitats registradesNombre d'entitats registradesNombre d'entitats registradesNombre d'entitats registrades. . . . Nombre absolut, mitjana per municipi, mNombre absolut, mitjana per municipi, mNombre absolut, mitjana per municipi, mNombre absolut, mitjana per municipi, míííínim i mnim i mnim i mnim i mààààxim municipalxim municipalxim municipalxim municipal. [. [. [. [nnnn====94949494]]]]

Total  

Mínim municipal

Màxim municipal

Mitjana per municipi

42424242. . . . Nombre d'entitats registradesNombre d'entitats registradesNombre d'entitats registradesNombre d'entitats registrades. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual del qual del qual del qual 
el seu municipi forma part segons el nombre d'entitats registradesel seu municipi forma part segons el nombre d'entitats registradesel seu municipi forma part segons el nombre d'entitats registradesel seu municipi forma part segons el nombre d'entitats registrades. [. [. [. [nnnn====94949494]]]]

D'1 a 50

De 51 a 100

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya

De 101 a 200

De 201 a 300

Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

Més de 300

43434343. . . . Ajuntaments que han destinat algun suport econAjuntaments que han destinat algun suport econAjuntaments que han destinat algun suport econAjuntaments que han destinat algun suport econòòòòmic directe a entitats durant el mic directe a entitats durant el mic directe a entitats durant el mic directe a entitats durant el 2017201720172017. . . . Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part del qual el seu municipi forma part ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés s s s 
d'una respostad'una respostad'una respostad'una resposta). [). [). [). [nnnn====101101101101] ] ] ] 

Subvencions amb diferents objectius

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

Subvencions per promoure la 

participació, enfortir les xarxes, ...

95,0

23.131

246,1

21

1.214

4,3

24,5

35,1

14,9

21,3

87,1

22,8

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

55,6

55,6
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44444444. . . . Pressupost econPressupost econPressupost econPressupost econòòòòmic destinat a entitatsmic destinat a entitatsmic destinat a entitatsmic destinat a entitats. . . . Mitjana en euros dels ajuntaments de Catalunya i del tram de Mitjana en euros dels ajuntaments de Catalunya i del tram de Mitjana en euros dels ajuntaments de Catalunya i del tram de Mitjana en euros dels ajuntaments de Catalunya i del tram de 
poblacipoblacipoblacipoblació ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====90909090]]]]

Catalunya 483.626,4

Tram de població

45454545. . . . ExistExistExistExistèèèència d'algun equipament municipal propietat de l'Ajuntament que sigui gestionat per entitats o ncia d'algun equipament municipal propietat de l'Ajuntament que sigui gestionat per entitats o ncia d'algun equipament municipal propietat de l'Ajuntament que sigui gestionat per entitats o ncia d'algun equipament municipal propietat de l'Ajuntament que sigui gestionat per entitats o 
associacions ciutadanesassociacions ciutadanesassociacions ciutadanesassociacions ciutadanes. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu del qual el seu del qual el seu del qual el seu 
municipi forma part municipi forma part municipi forma part municipi forma part ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una respostas d'una respostas d'una respostas d'una resposta). [). [). [). [nnnn====101101101101]]]]

Amb algun tipus d'equipaments 

gestionats per entitats

Tipus d'equipaments de: [n=44]

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

Dona

Hotel d'entitats

45,5

15,9

20,5

1.804.548,1

44,4

33,3

66,7

Cívics i socials 68,2 100,0

Esportius 38,6 100,0

Culturals 43,2 100,0

Juvenils 29,5 33,3

Gent gran 50,0 33,3

Medi ambient

Altres

20,5

9,1

33,3

33,3

46464646. . . . Nombre d'equipaments municipals propietat de l'Ajuntament que siguin gestionats per entitats o Nombre d'equipaments municipals propietat de l'Ajuntament que siguin gestionats per entitats o Nombre d'equipaments municipals propietat de l'Ajuntament que siguin gestionats per entitats o Nombre d'equipaments municipals propietat de l'Ajuntament que siguin gestionats per entitats o 
associacions ciutadanesassociacions ciutadanesassociacions ciutadanesassociacions ciutadanes. [. [. [. [nnnn====40404040]]]]

Total d'equipaments gestionats per 

entitats

Amb equipaments de:

Dona

Hotel d'entitats

508

11

82

Cívics i socials 173

Esportius 106

Gent gran 49

Culturals 52

Juvenils 21

Medi ambient

Altres

10

4
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47474747. . . . RealitzaciRealitzaciRealitzaciRealització ó ó ó d'alguna mostrad'alguna mostrad'alguna mostrad'alguna mostra////fira d'entitats durant l'any fira d'entitats durant l'any fira d'entitats durant l'any fira d'entitats durant l'any 2017201720172017. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i 
del tram de poblacidel tram de poblacidel tram de poblacidel tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Catalunya

Tram de població

47,5

22,2
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4 4 4 4 ORGANITZACIORGANITZACIORGANITZACIORGANITZACIÓ Ó Ó Ó I RECURSOSI RECURSOSI RECURSOSI RECURSOS

4444....1 1 1 1 OrganitzaciOrganitzaciOrganitzaciOrganitzacióóóó

48484848. . . . ExistExistExistExistèèèència d'una regidoria amb competncia d'una regidoria amb competncia d'una regidoria amb competncia d'una regidoria amb competèèèències especncies especncies especncies especíííífiques en matfiques en matfiques en matfiques en matèèèèria de participaciria de participaciria de participaciria de participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana. . . . 
Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====101101101101] ] ] ] 

Sí, sense figurar "participació" en 

la denominació de la regidoria
18,8

49494949. . . . MatMatMatMatèèèèries a les que es dediquen les regidories amb competries a les que es dediquen les regidories amb competries a les que es dediquen les regidories amb competries a les que es dediquen les regidories amb competèèèències en participacincies en participacincies en participacincies en participacióóóó. . . . Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====96969696] ] ] ] 

Dedicació exclusiva a participació

Dedicació compartida amb altres matèries

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

50505050. . . . ExistExistExistExistèèèència d'un departament tncia d'un departament tncia d'un departament tncia d'un departament tèèèècnic cnic cnic cnic ((((servei o unitatservei o unitatservei o unitatservei o unitat) ) ) ) especialitzat que centralitza les actuacions de especialitzat que centralitza les actuacions de especialitzat que centralitza les actuacions de especialitzat que centralitza les actuacions de 
participaciparticipaciparticipaciparticipacióóóó. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma del qual el seu municipi forma del qual el seu municipi forma del qual el seu municipi forma 
partpartpartpart. [. [. [. [nnnn====101101101101] ] ] ] 

Catalunya

Tram de població

51515151. . . . DependDependDependDependèèèència orgncia orgncia orgncia orgàààànica del departament tnica del departament tnica del departament tnica del departament tèèèècnic de participacicnic de participacicnic de participacicnic de participacióóóó. . . . Percentatge d'ajuntaments de CatalunyaPercentatge d'ajuntaments de CatalunyaPercentatge d'ajuntaments de CatalunyaPercentatge d'ajuntaments de Catalunya. . . . 
[[[[nnnn====77777777] ] ] ] 

Depèn d'Alcaldia

Depèn d'un tinent d'alcalde

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

Depèn d'un altre àmbit

Depèn d'una regidoria

14,6

85,4

76,2

19,5

20,8

59,7

0,0

Sí, figurant "participació" en la 

denominació de la regidoria
76,2

No 5,0

0,0

100,0

100,0

22,2

33,3

44,4

0,0
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52525252. . . . MatMatMatMatèèèèries a les que es dediquen els departaments tries a les que es dediquen els departaments tries a les que es dediquen els departaments tries a les que es dediquen els departaments tèèèècnics de participacicnics de participacicnics de participacicnics de participacióóóó. . . . Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de 
Catalunya i del tram de poblaciCatalunya i del tram de poblaciCatalunya i del tram de poblaciCatalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====77777777] ] ] ] 

Dedicació exclusiva a participació

Dedicació compartida amb altres matèries

53535353. . . . La figura de tLa figura de tLa figura de tLa figura de tèèèècniccniccniccnic////a de participacia de participacia de participacia de participació ó ó ó ciutadana estciutadana estciutadana estciutadana està à à à reconeguda en l'estructura organitzativa de reconeguda en l'estructura organitzativa de reconeguda en l'estructura organitzativa de reconeguda en l'estructura organitzativa de 
personalpersonalpersonalpersonal. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma del qual el seu municipi forma del qual el seu municipi forma del qual el seu municipi forma 
partpartpartpart. [. [. [. [nnnn====85858585] ] ] ] 

Catalunya 

Tram de població 

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya Tram poblTram poblTram poblTram pobl....

54545454. . . . ExistExistExistExistèèèència d'algun espai transversal de coordinacincia d'algun espai transversal de coordinacincia d'algun espai transversal de coordinacincia d'algun espai transversal de coordinació ó ó ó amb altres amb altres amb altres amb altres ààààrees en el que intervrees en el que intervrees en el que intervrees en el que intervé é é é regularment regularment regularment regularment 
l'l'l'l'ààààmbit de participacimbit de participacimbit de participacimbit de participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana. . . . Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el del qual el del qual el del qual el 
seu municipi forma part seu municipi forma part seu municipi forma part seu municipi forma part ((((possibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de mpossibilitat de méééés d'una respostas d'una respostas d'una respostas d'una resposta). [). [). [). [nnnn====101101101101] ] ] ] 

La coordinació es realitza a través de plans transversals o 

plans de coordinació general entre àrees

23,4

76,6

71,8

13,9

23,8

6,9

65,3

5,0

Hi ha comissions/taules de coordinació entre diferents àrees 

on, per exemple, es fixen criteris, pautes comunes, etc.

Hi ha una programació anual conjunta d'activitats amb 

pressupost assignat amb altres àrees

La coordinació amb altres àmbits/àrees és només puntual, 

per algunes actuacions

Altres espais transversals

55555555. . . . Canvis que afecten a les actuacions municipals de participaciCanvis que afecten a les actuacions municipals de participaciCanvis que afecten a les actuacions municipals de participaciCanvis que afecten a les actuacions municipals de participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana. . . . Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de 
Catalunya Catalunya Catalunya Catalunya ((((possibilitat de mes d'una respostapossibilitat de mes d'una respostapossibilitat de mes d'una respostapossibilitat de mes d'una resposta). [). [). [). [nnnn====101101101101] ] ] ] 

S'ha creat una estructura nova

S'ha canviat la forma de gestió de l'estructura organitzativa existent

S'ha eliminat una estructura existent

L'estructura de participació ciutadana s'ha reduït

S'ha canviat el/la cap tècnic de participació ciutadana

L'estructura de participació ciutadana s'ha ampliat

24,8

6,9

0,0

5,9

30,7

11,9

22,2

77,8

77,8

No s'ha realitzat cap canvi significatiu

Altres 

39,6

11,9
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4444....2 2 2 2 TreballadorsTreballadorsTreballadorsTreballadors////eseseses

56565656. . . . ExistExistExistExistèèèència de treballadorsncia de treballadorsncia de treballadorsncia de treballadors////es es es es ((((ttttèèèècnics o similarscnics o similarscnics o similarscnics o similars) ) ) ) dedicats a l'dedicats a l'dedicats a l'dedicats a l'ààààmbit de participacimbit de participacimbit de participacimbit de participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana. . . . Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblacid'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Catalunya

Tram de població

57575757. . . . Nombre de treballadorsNombre de treballadorsNombre de treballadorsNombre de treballadors////es es es es ((((ttttèèèècnics o similarscnics o similarscnics o similarscnics o similars) ) ) ) dedicats a l'dedicats a l'dedicats a l'dedicats a l'ààààmbit de la participacimbit de la participacimbit de la participacimbit de la participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana. . . . 
Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Catalunya

CapCapCapCap

Tram de població

1111 2222 De De De De 3 3 3 3 a a a a 5555 De De De De 6 6 6 6 a a a a 10101010 MMMMéééés de s de s de s de 10101010

58585858. . . . Mitjana municipal de treballadorsMitjana municipal de treballadorsMitjana municipal de treballadorsMitjana municipal de treballadors////es es es es ((((ttttèèèècnics o similarscnics o similarscnics o similarscnics o similars) ) ) ) dedicats a l'dedicats a l'dedicats a l'dedicats a l'ààààmbit de participacimbit de participacimbit de participacimbit de participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana. . . . 
[[[[nnnn====101101101101]]]]

85,1

14,9 46,5 20,8 14,9 1,0 2,0

Catalunya

Tram de població

59595959. . . . Vincle laboral del total de treballadors Vincle laboral del total de treballadors Vincle laboral del total de treballadors Vincle laboral del total de treballadors ((((ttttèèèècnics o similarscnics o similarscnics o similarscnics o similars) ) ) ) dedicats a l'dedicats a l'dedicats a l'dedicats a l'ààààmbit de participacimbit de participacimbit de participacimbit de participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana. . . . 
Percentatge de treballadors de Catalunya sobre el total, segons el seu vincle laboralPercentatge de treballadors de Catalunya sobre el total, segons el seu vincle laboralPercentatge de treballadors de Catalunya sobre el total, segons el seu vincle laboralPercentatge de treballadors de Catalunya sobre el total, segons el seu vincle laboral. [. [. [. [nnnn====178178178178]]]]

Funcionari

Altres tipus de contractes

Laboral 

60606060. . . . Nombre total de treballadorsNombre total de treballadorsNombre total de treballadorsNombre total de treballadors////es dedicats a l'es dedicats a l'es dedicats a l'es dedicats a l'ààààmbit de participacimbit de participacimbit de participacimbit de participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana. . . . Percentatge d'ajuntaments Percentatge d'ajuntaments Percentatge d'ajuntaments Percentatge d'ajuntaments 
de Catalunya segons el nombre de treballadors i el seu vincle laboralde Catalunya segons el nombre de treballadors i el seu vincle laboralde Catalunya segons el nombre de treballadors i el seu vincle laboralde Catalunya segons el nombre de treballadors i el seu vincle laboral. [. [. [. [nnnn====86868686]]]]

Funcionari

Altres tipus de contractes

CapCapCapCap 1111 2222

Laboral

MMMMéééés de s de s de s de 2222

1,8

38,2

40,4

21,3

54,7 26,7 14,0 4,7

40,7 48,8 3,5 7,0

76,7 16,3 4,7 2,3

100,0

0,0 22,2 0,0 55,6 0,0 22,2

5,3
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61616161. . . . DedicaciDedicaciDedicaciDedicació ó ó ó dels treballadorsdels treballadorsdels treballadorsdels treballadors////es es es es ((((ttttèèèècnics o similarscnics o similarscnics o similarscnics o similars). ). ). ). Percentatge de treballadors de Catalunya segons Percentatge de treballadors de Catalunya segons Percentatge de treballadors de Catalunya segons Percentatge de treballadors de Catalunya segons 
hores setmanals de dedicacihores setmanals de dedicacihores setmanals de dedicacihores setmanals de dedicació ó ó ó a temes de participacia temes de participacia temes de participacia temes de participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana. [. [. [. [nnnn====177177177177]]]]

Menys de 10 hores setmanals 

D'11 a 20 hores setmanals

De 21 a 30 hores setmanals

Més de 30 hores setmanals

62626262. . . . Canvis en la plantilla de personal de participaciCanvis en la plantilla de personal de participaciCanvis en la plantilla de personal de participaciCanvis en la plantilla de personal de participació ó ó ó ciutadana el ciutadana el ciutadana el ciutadana el 2017201720172017 en relaci en relaci en relaci en relació ó ó ó a l'any anteriora l'any anteriora l'any anteriora l'any anterior. . . . 
Percentatge d'ajuntaments de CatalunyaPercentatge d'ajuntaments de CatalunyaPercentatge d'ajuntaments de CatalunyaPercentatge d'ajuntaments de Catalunya. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Ha augmentat el nombre de treballadors

Ha disminuït el nombre de treballadors

S'ha mantingut el nombre de treballadors

63636363. . . . Canvis en les hores de dedicaciCanvis en les hores de dedicaciCanvis en les hores de dedicaciCanvis en les hores de dedicació ó ó ó del personal de participacidel personal de participacidel personal de participacidel personal de participació ó ó ó ciutadana durant el ciutadana durant el ciutadana durant el ciutadana durant el 2017201720172017. . . . Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge 
d'ajuntaments de Catalunyad'ajuntaments de Catalunyad'ajuntaments de Catalunyad'ajuntaments de Catalunya. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Han augmentat les hores

Han disminuït les hores

Han mantingut les hores

19,8

22,0

15,8

42,4

18,8

5,0

76,2

20,8

6,9

72,3
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5 5 5 5 AVALUACIAVALUACIAVALUACIAVALUACIÓ Ó Ó Ó 

64646464. . . . Els ajuntaments que han realitzat algun tipus d'avaluaciEls ajuntaments que han realitzat algun tipus d'avaluaciEls ajuntaments que han realitzat algun tipus d'avaluaciEls ajuntaments que han realitzat algun tipus d'avaluació ó ó ó de les polde les polde les polde les políííítiques de participacitiques de participacitiques de participacitiques de participació ó ó ó ciutadanaciutadanaciutadanaciutadana.  .  .  .  
Percentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de poblaciPercentatge d'ajuntaments de Catalunya i del tram de població ó ó ó del qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma partdel qual el seu municipi forma part. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Catalunya

Tram de població

65656565. . . . ValoraciValoraciValoraciValoració ó ó ó de l'evolucide l'evolucide l'evolucide l'evolució ó ó ó de les actuacions del seu municipi vinculades a la participacide les actuacions del seu municipi vinculades a la participacide les actuacions del seu municipi vinculades a la participacide les actuacions del seu municipi vinculades a la participació ó ó ó ciutadana durant ciutadana durant ciutadana durant ciutadana durant 
els darrers dos anysels darrers dos anysels darrers dos anysels darrers dos anys. . . . Percentatge d'ajuntaments de CatalunyaPercentatge d'ajuntaments de CatalunyaPercentatge d'ajuntaments de CatalunyaPercentatge d'ajuntaments de Catalunya.[.[.[.[nnnn====101101101101]]]]

El conjunt de les actuacions  

Han Han Han Han 

augmentataugmentataugmentataugmentat

a processos  

Vinculades    als òrgans 

a mecanismes 

S'han S'han S'han S'han 

mantingutmantingutmantingutmantingut

Han Han Han Han 

disminudisminudisminudisminuïïïïtttt

a espais d'Internet

al suport de la ciutadania 

organitzada

al suport de la ciutadania 

no organitzada

a l'organització del municipi

66666666. . . . ValoraciValoraciValoraciValoració ó ó ó de l'impacte que han tingut els segde l'impacte que han tingut els segde l'impacte que han tingut els segde l'impacte que han tingut els següüüüents espais participatius en les decisions municipals  ents espais participatius en les decisions municipals  ents espais participatius en les decisions municipals  ents espais participatius en les decisions municipals  
durant l'any durant l'any durant l'any durant l'any 2017201720172017. . . . Mitjana de valoraciMitjana de valoraciMitjana de valoraciMitjana de valoració ó ó ó per Catalunyaper Catalunyaper Catalunyaper Catalunya. [. [. [. [1 1 1 1 éééés la ms la ms la ms la míííínima valoracinima valoracinima valoracinima valoració ó ó ó i i i i 6 6 6 6 la mla mla mla mààààximaximaximaxima]]]]

Òrgans [n=92]

Menor impacteMenor impacteMenor impacteMenor impacte
1 1 1 1 o o o o 2222

Audiències [n=39]

Processos [n=86]

Internet [n=101]

 3  3  3  3 ó ó ó ó 4444
Major impacteMajor impacteMajor impacteMajor impacte

5 5 5 5 o o o o 6666

9,9

71,3 23,8 3,0

35,6 50,5 4,0

67,3 23,8 4,0

43,6 42,6 3,0

61,4 30,7 2,0

36,6 49,5 1,0

38,6 42,6 0,0

45,5 38,6 4,0

20,7 60,9 18,5

5,8 38,4 55,8

10,3 64,1 25,6

14,9 55,4 29,7

2,0

9,9

5,0

10,9

5,9

12,9

18,8

11,9

No s'han No s'han No s'han No s'han 

realitzatrealitzatrealitzatrealitzat

11,1
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67676767. . . . Municipis que valoren que ha millorat la qualitat dels espais de participaciMunicipis que valoren que ha millorat la qualitat dels espais de participaciMunicipis que valoren que ha millorat la qualitat dels espais de participaciMunicipis que valoren que ha millorat la qualitat dels espais de participacióóóó. . . . Percentatge d'ajuntaments Percentatge d'ajuntaments Percentatge d'ajuntaments Percentatge d'ajuntaments 
de Catalunyade Catalunyade Catalunyade Catalunya....

Actuacions vinculades a la organització del municipi [n=93]

Actuacions vinculades als següents espais participatius:

Òrgans [n=99]

El conjunt d'actuacions de partipació ciutadana [n=99]

Processos [n=97]

Mecanismes [n=97]

Espais d'Internet [n=98]

68686868. . . . Municipis que valoren que ha millorat la quantitat dels participantsMunicipis que valoren que ha millorat la quantitat dels participantsMunicipis que valoren que ha millorat la quantitat dels participantsMunicipis que valoren que ha millorat la quantitat dels participants. . . . Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de Percentatge d'ajuntaments de 
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya. . . . 

Actuacions vinculades a la organització del municipi [n=95]

Actuacions vinculades als següents espais participatius:

Òrgans [n=98]

El conjunt d'actuacions de partipació ciutadana [n=98]

Processos [n=97]

Mecanismes [n=97]

Espais d'Internet [n=96]

78,8

50,5

75,3

60,8

68,4

60,2

70,4

37,8

70,1

52,6

68,8

51,6
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69696969. . . . PercepciPercepciPercepciPercepció ó ó ó subjectiva del grau d'acord amb les segsubjectiva del grau d'acord amb les segsubjectiva del grau d'acord amb les segsubjectiva del grau d'acord amb les següüüüents afirmacionsents afirmacionsents afirmacionsents afirmacions. . . . Percentatge d'ajuntaments Percentatge d'ajuntaments Percentatge d'ajuntaments Percentatge d'ajuntaments 
de Catalunyade Catalunyade Catalunyade Catalunya. [. [. [. [nnnn====101101101101]]]]

Molt o bastant Molt o bastant Molt o bastant Molt o bastant 

d'acordd'acordd'acordd'acord

Poc o gensPoc o gensPoc o gensPoc o gens

d'acordd'acordd'acordd'acord

Les estructures de l'Ajuntament treballen habitualment de 

forma transversal i coordinada en temes de participació
36,6 63,4

Les polítiques municipals de participació depenen de les 

estratègies o el suport d’altres entitats governamentals
35,6 64,4

Els recursos humans de l’Ajuntament que no estan 

vinculats a temes de participació tenen una formació  

adequada sobre estratègies i tècniques participatives

15,8 84,2

Hi ha idees innovadores per afrontar els nous reptes que 

planteja la participació
71,3 28,7

El teixit associatiu intervé de manera activa en les polítiques 

de l'Ajuntament
68,3 31,7

Hi ha un acord polític que dóna continuïtat a la política de 

participació 
68,3 31,7

Els reptes més importants que planteja la participació estan 

inclosos a l‘agenda política
62,4 37,6

En les polítiques de participació ciutadana predominen les 

actuacions reactives davant d'actuacions més planificades
60,4 39,6

Els ciutadans no organitzats s’impliquen de manera activa 

en les polítiques de l'Ajuntament 
26,7 73,3

Els diferents nivells de govern es coordinen de forma 

adequada pel que fa a les actuacions en participació
28,7 71,3
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AnnexAnnexAnnexAnnex

  Els municipis inclosos a l'estudi són els següents:

De 10.000 a 20.000 habitants

Arenys de Mar                                                                                                                                  
Argentona                                                                                                                                      
Badia del Vallès
Balaguer            
Berga                                                                                                                            
Caldes de Montbui                                                                                                                              
Calella
Canet de Mar
Canovelles                                                                                                                                     
Cardedeu
Castellbisbal
Castelló d'Empúries                                                                                                                            
Castell-Platja d'Aro                                                                                                                           
Corbera de Llobregat                                                                                                                           
Cubelles                                                                                                                                       
Cunit                                                                                                                                                                                                                                                             
L'Escala
La Bisbal d'Empordà
La Garriga                                                                                                                                       
La Llagosta
La Roca del Vallès
Les Franqueses del Vallès                                                                                                                                                                                                                                                     
Lliçà d'Amunt
Malgrat de Mar
Mont-roig del Camp                                                                                                          
Montgat                                                                                                                                        
Montornès del Vallès                                                                                                                           
Palamós                                                                                                                                        
Palau-solità i Plegamans                                                                                                                       
Parets del Vallès                                                                                                                              
Piera
Ripoll
Roses
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Carles de la Ràpita                                                                                                                       
Sant Celoni                                                                                                                                    
Sant Joan de Vilatorrada                                                                                                                       
Sant Just Desvern                                                                                                                              
Sant Sadurní d'Anoia                                                                                                                                                                                                                                                
Tàrrega      
Tordera                                                                                                                                                                                                                                            
Torelló           
Torredembarra                                                                                                                             
Torroella de Montgrí                                                                                                                           
Vallirana                                                                                                                                      

De 20.001 a 50.000 habitants

Barberà del Vallès   
Blanes                                                                                                                          
Calafell   
Cambrils                                                                                                                                                                                                                                                                  
Castellar del Vallès                                                                                                                           
El Masnou                                                                                                                                      
El Vendrell                                                                                                                                                                                                                                                               
Esparreguera
Esplugues de Llobregat                                                                                                                         
Figueres
Gavà                                                                                                                                                                                                                                                                               
Lloret de Mar                                                                                                                                  
Manlleu                                                                                                                                        
Martorell                                                                                                                                      
Molins de Rei                                                                                                                                  
Montcada i Reixac        
Premià de Mar                                                                                                                      
Olesa de Montserrat                                                                                                                            
Olot                                                                                                                                           
Palafrugell    
Pineda de Mar                                                                                                                                                                                                                                                      
Salou                   
Salt                                                                                                                       
Sant Adrià de Besòs                                                                                                                            
Sant Andreu de la Barca
Sant Feliu de Llobregat  
Sant Joan Despí                                                                                                                                                                                                                                             
Sant Pere de Ribes
Sant Vicenç dels Horts                                                                                                                         
Santa Perpètua de Mogoda                                                                                                                       
Sitges          
Valls                                                                                                                                            
Vic                                                                                                                                            
Vilafranca del Penedès
Vilassar de Mar
Vila-seca              
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De 50.001 a 100.000 habitants

Castelldefels                                                                                                                                  
Cornellà de Llobregat                                                                                                                          
El Prat de Llobregat                                                                                                                                                                                                                                                              
Granollers                                                                                                                                     
Manresa             
Mollet del Vallès                                                                                                                           
Rubí                                                                                                                                           
Sant Boi de Llobregat                                                                                                                          
Sant Cugat del Vallès                                                                                                                                                                                                                                                           
Viladecans
Vilanova i la Geltrú     

Més de 100.000 habitants

Badalona                                                                                                                                       
L'Hospitalet de Llobregat                                                                                                                      
Lleida                                                                                                                                         
Mataró                                                                                                                                         
Reus                                                                                                                                           
Sabadell                                                                                                                                        
Santa Coloma de Gramenet                                                                                                                       
Tarragona
Terrassa  
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