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COORDINACIÓ:

DEVOLUCIÓ DIAGNÒSTIC MODEL DE PARTICIPACIÓ VALÈNCIA. INFORME PRELIMINAR.
Aquest document és fruit de l’anàlisis de les aportacions a les línies analítiques realitzades pels participants del
taller del 17 de novembre. Aquest document es sumarà al document d’anàlisi del taller del 20 d’octubre i al
d’anàlisis de les entrevistes prèvies per conformar el document de diagnòstic col·laboratiu.
Com a consideració general podem dir que trobem molta acceptació en les línies analítiques, per tant podem
dir que es confirmen com a part de diagnòstic bàsic amb les aportacions que esmentem a continuació.
Les aportacions realitzades van ser les següents:
LÍNEA 1
Millorar els espais de participació sectorial per a que siguen més que espais de representació:

• Ha d’implicar un foment del teixit associatiu per a que estiguen representats tant per competències com per
funcions.

• Aquestos espais deuen ser més oberts, transparents en el que són convocatòries i resultats i menys
instrumentalitzats políticament.

• Es poden definir consells temporals relacionats amb projectes concrets i que desapareguen un cop fet el
projecte en qüestió.

• Hi ha unanimitat en el caràcter vinculant de les seves decisions.
• Que en certs projectes importants el consell es puga obrir a ciutadans clau o entitats que no pertanyen al
consell per aportar propostes i valorar les realitzades.

• Proposar nous consells de manera raonada en relació als existents, coneixent qui els composa.
• Que tinguen un funcionament clar regulat al model de participació o documents que se’n deriven, que
definisca clarament el paper del consell.

• Que cada àrea de l’ajuntament tinga associat un consell de participació que faça contribucions a l’hora de
definir línies de treball. Que sempre hi haja consens estre consell i regidories.

• Que l’activitat dels consells siga quantificable.

LÍNIA 2
Millorar les capacitats de les associacions per ser espais representatius al temps que garantim el dret individual a
participar en contexts no competitius:

•
•
•
•
•
•

Conèixer la realitat del teixit associatiu i del moviment social i la seva activitat.
Que es contemple a les associacions i també a entitats informals que puguen aportar projectes per a la ciutat.
Promoure la democràcia interna i la transparència en la gestió de les associacions.
Millorar els canals de col·laboracions entre els col·lectius i associacions.
Facilitar logística, espais…
Que es potencie la participació individual i que els processos tinguen eines per incorporar la participació més
enllà de les associacions.

• Que les associacions tinguen que ser espais oberts a la participació d’individus no associats i puga representar
interessos més enllà dels de la pròpia associació.

• En processos amb votació, una persona un vot.
• Fomentar co-responsabilitat .

LÍNIA 3
Crear projectes i espais de formació (aquesta és la línia que més acord té):
Especificar els nivells i espais formatius: escola, espais de barri, associacions, biblioteques…
Formar a formadors i dinamitzadors dintre dels col·lectius i contar també amb externs per assessorar i animar la
participació
Aprofitar espais existents per fomentar participació (associacions, escoles, comunitats, Universitats Populars…).
Fer programes de voluntariat.
Que incloga formació sobre el funcionament municipal.
Crear una Càtedra de Participació.
Contar amb els professionals a l’hora de definir aquesta formació.
Integrar la participació al sistema educatiu.
Que incloga temes com les dinàmiques de grup i temes de gènere.
Amb una important component pràctica en processos concrets.

LÍNIA 4
Facilitar la transversalitat i descentralització de la participació en base a diagnòstic territorials compartits:

•
•
•
•
•
•
•

Fomentar l’horitzontalitat.
Tenir en compte els diagnòstics ja elaborats i que siguen base de processos participatius concrets.
Tenir també una visió global de la ciutat que es base en la comunicació entre barris.
Obrir les possibilitats de treball en ret i compartir recursos entre barris.
Aprofitar les tecnologies per la descentralització.
Que s’implique a tots els col·lectius implicats als barris.
Que els departaments municipals no funcionen de manera estanca, que es comuniquen.

LÍNIA 5
Redefinir els instruments territorials de participació més vinculats al barri:

• Començar de cero, conèixer el teixit social.
• Que la unitat territorial siga el barri/Fer una nova divisió territorial més real que les juntes actuals.
• Que les Juntes de Districte es composen per veïnat (també representants d’associacions) que col·labora amb
l’ajuntament.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que gestionen pressupost participatiu i que tinguen dotació tècnica i pressupostaria.
Que les decisions siguen vinculants.
Que la representació de barri tinga capacitat de representació.
Establir canals de comunicació cara i senzilla.
Que tinguen capacitat de resposta i transparència.
Revisar el mecanisme de funcionament de les juntes.
Que es dinamitze externament i sense vinculació política de la dinamització.
Referèndum de barri.
Que el sistema tinga capacitat de descentralitzar de manera real.

LÍNIA 6
Facilitar processos participatius tant des de l’administració com des de les iniciatives socials:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que les iniciatives socials incloguen de manera explícita als moviments socials no associatius.
Que es faciliten els tràmits a l’hora de definir processos participatius i incorporar els seus resultats.
Facilitar també l’emergència d’iniciatives populars amb debats públics, convocatòries de treball…
Vincular aquestos processos al pressupost participatiu.
Recollir els processos ja realitzats per les associacions i moviments socials.
Que els processos incloguen la priorització d’accions.
Que es deixen clars els temes que s’han d’obrir a la participació i definir-los conjuntament.
Punts d’informació als barris i una web per la interrelació amb l’ajuntament.
Difondre tots els materials dels processos.

LÍNIA 7
Definir processos clars de comunicació, difusió i convocatòria per cada procés:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tot en dues llengües.
Crear una APP de participació.
Cartells de cada procés i vídeos en Bussi.
Que la informació siga senzilla i comprensible, tant dels materials produïts com del propi procés.
Difondre amb temps per poder treballar els materials.
Tenir una web potent, però no com únic recurs per no incrementar la bretxa digital.
Panells informatius municipals en espais públics, equipaments i espais de concurrència.
Crear un protocol de comunicació clar en el model de participació.
Utilitzar els mitjans de comunicació.
Definir l’utilització del porta a porta (buzoneo).

LÍNIA 8
Que el model establisca tant els òrgans de participació com les eines a l’abast (processos, consultes, debats…) i
definisca unes regles clares amb garanties d’execució, seguiment i avaluació:

• Definir seguiment amb presència en els plens.
• Definir al model els requisits del proces dintre d’aquestes regles clares (informes tècniics, estudis previs,
objectius i retorn social…).

•
•
•
•
•

La garantia d’execució coma punt més important, ser vinculant.
Que no existisca el silenci administratiu en temes relacionats amb processos de participació.
Que les actes dels òrgans de participació siguen publicades amb rapidesa.
Que aquesta informació estiga reflectida també al Reglament.
Que existisca un arxiu de les actes i materials del processos.

TEMES PROPOSATS PER A TRACTAR AL MODEL DE PARTICIPACIÓ. INFORME PRELIMINAR.
Com a segona part del taller realitzar el dia 17 de novembre es va proposar que, un cop feta la reflexió sobre el
diagnòstic de la participació a la ciutat de València, es proposaren temes que deuria tractar el model de
participació. Aquestes eren propostes inicials a nivell de petits enunciats que es relacionaven amb les línies
analítiques del diagnòstic i que desenvoluparem al taller de propostes.
Als temes proposats es cobrien totes les línies analítiques, sent les més esmentades les següents:

•
•
•
•

Crear projectes i espais de formació
Facilitar la transversalitat i descentralització de la participació en base a diagnòstic territorials compartits
Redefinir els instruments territorials de participació més vinculats al barri
Definir processos clars de comunicació, difusió i convocatòria per cada procés

Els temes que exposem a continuació provenen de les propostes realitzades, en alguns casos hem englobat
alguna de les propostes en enunciats més globals:

1. Definir un protocol de comunicació i difusió per als processos de participació.
2. Definir els temes que han de ser sotmesos a participació, quins són consultius i quins vinculants.
3. Proposició Vinculant ciutadana.
4. Formació, educació i foment de la cultura participativa.
5. Mecanismes de participació (treball continu, deliberació, obert, restringit)
6. Referèndums i consultes ciutadanes.
7. Gestió participativa de serveis.
8. Potenciació de recursos per als moviments socials.
9. Diagnòstics de barri/comunitaris.
10. Espais participatius de barri/districte. Pla d’equipaments per a la participació.
11. Pla d’apertura i millora de l’associacionisme.
12. Modificació de l’eina territorial del districte.

13. Participació com a element transversal de l’administració local.
14. Foment de la participació inclusiva (nenes i nenes, adolescents, gent gran, diversitat funcional…).
15. Marc legislatiu, normatiu i reglamentari.
16. Descentralització administrativa, tràmits i governança municipal.
17. Consells sectorials per a cada àrea d’acció municipal.
18. Formació continua en participació per a treballadors municipals.
19. Processos de transferència de coneixement i experiències entre grups/barris/ciutats
20. Modificació del funcionament de les juntes de districte.

