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COORDINACIÓ:

MODEL DE PARTICIPACIÓ VALÈNCIA. SEGUIMENT I AVALUACIÓ. INFORME PRELIMINAR.
El següent informe exposa les determinacions sorgides del taller realitzat per definir la manera en que el Model
de Participació serà avaluat, revisat i quin procediment de seguiment tindrà. Establim unes característiques per a
cada un d’aquestos aspectes del procediment, sorgides de l’anàlisis de les aportacions dels grups de treball:

• Seguiment: com ha de ser el procediment de seguiment.
• Participació: com es participarà del seguiment i l’avaluació en quant al model i els processos participatius que
se’n deriven.

• Comissió de seguiment: com serà l’estructura se seguiment del model.
• Avaluació: com analitzem el funcionament del model i definim les seves revisions.

SEGUIMENT
Es proposen convocatòries de seguiment del model, un cop redactat, amb periodicitat trimestral al principi, que
es poden convertir en semestrals quan el model estiga implementat i em marxa.
Es veu molt necessari estar implicats en un seguiment extra que s’inicie al finalitzar aquest procés i dure tant com
el procés de negociació i redacció del model per part de l’ajuntament, per tenir coneixement de com s’adapten
les determinacions del model a la negociació política i redacció efectiva del Model de Participació. Es proposa
que hi haja una periodicitat mensual o cada 15 dies si hi ha avanços significatius.
En quant a convocatòries extraordinàries es proposa que hi hagen sempre que es tracten temes particulars,
revisions del model o es demane per un nombre important de ciutadans o per part de la Comissió de
Seguiment. Es parla també de seguiments extraordinaris quan del model es desprenguen desenvolupaments
normatius o documents complementaris concrets com el Reglament de Participació. També es proposen
convocatòries extraordinàries per analitzar si els processos en marxa s’adapten a les determinacions del model i
per a integrar els seus resultats.
Es demana per a totes les convocatòries que estiguen en forma i temps suficient per analitzar els documents de
treball. Es proposa un estàndard d’una setmana o dues per la convocatòria.
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PARTICIPACIÓ
Establim ací les característiques de la participació dintre del procediment de seguiment extrapolades dels ideals
de participació definits per al propi model, per mantenir una coherència en quant a la forma de participar.
La forma en que es gestione aquesta participació ha de ser vinculant en la mesura de que les decisions siguen
amplament compartides i amb una interlocució directa. Els processos concrets duran tenir les seves pròpies
característiques, però no contradictòries amb el que determine, de manera general, el model.
La participació al seguiment ha de tenir en compte el ser el més oberta possible, encara que hi haja elements
concrets de seguiment com les comissions, pel que es proposen espais oberts de presentació, per garantir que
la informació arriba a tots i totes les interessades, però també de treball o consulta sobre les determinacions que
prenguen aquestes comissions. Per tant es proposa que hi haja una difusió i publicitat important i que les
sessions conten, quan s’estime necessari, amb dinamització externa. Aquestes accions deuran definir el seu
encaix territorial, barri per sessions informatives que puguen arribar a tots i totes, districte per a sessions de
treball i ciutat per Comissió.
Les normatives i documents que se’n deriven del Model, com per exemple el Reglament de Participació, tindran
un seguiment sorgit del propi Model, més que com les que puga tenir un procés concret de barri. Aquest últim
definirà, com hem dit les seves pròpies eines, no contradictòries amb el Model.
Com ideals es buscarà sempre que les eines de seguiment siguen inclusives i plurals.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es proposa que aquesta comissió tinga representativitat a nivell territorial i sectorial, amb representants de
districte i/o barri i entitats sectorials de nivell ciutat com ara els consells i federacions. La gent que provinga de
districtes o barris pot estar triada dels grups de treball, de la manera més democràtica possible. Als moments
que siga necessari pot incorporar als tècnics del projecte. La comissió, de qualsevol forma, ha de tenir un
nombre de concret de components que, en la nostra opinió, no deuria ser major a 25 persones en termes
d’operativitat.
Com a forma d’inici es proposa buscar aquesta representativitat dintre de les diverses convocatòries realitzades
durant el procés i que el grup motor es dissolga en una representació sorgida dels tallers que forma una
Comissió de Seguiment inicial.
Es proposa la figura del mediador dintre de la comissió, per dinamitzar i assegurar una imparcialitat a l’hora
d’efectuar el seguiment i negociar posicions de part. Aquestos resultats de la comissió seran públics i seran la
base d’altres accions de seguiment com presentacions, sessions de treball… amb un caire més obert. La
comissió deu arreplegar i donar eixida a les propostes sorgides d’aquestes accions.
3 de 4

Hi ha una clara discrepància amb el tema de si a la comissió deuen estar presents o no els polítics. Pensem que
com a espai de reflexió i proposta o avaluació, la comissió pot tenir moments de sols ciutadania, però que serà
necessari definir també moments de gestió als que tindran que estar presents tècnics municipals i polítics. La
representació deuria de ser la de tots els partits presents al Ple Municipal, la Regidoria de Participació i la seva
àrea tècnica.
Per finalitzar direm que pareix important que aquestos llocs, tant ciutadans com polítics, excepte Regidoria i
tècnics, no siguen permanents en la mesura del possible i que totes les persones que en formen part es
comprometen amb un Codi de Bones Pràctiques que definisca el seu comportament a la comissió, drets i
obligacions així com un protocol per a quan son rellevats.

AVALUACIÓ
Es proposen diferent criteris d’avaluació i quan tinguen avaluacions negatives en períodes de seguiment
diferent, encara que s’hagen definit mesures correctores, suposarà la revisió d’aquest aspecte concret o del
propi model si fallen molts dels criteris d’avaluació. Es defineixen dues avaluacions a l’any, dintre de l’estratègia
de seguiment, que deurà ser avaluada també. L’avaluació del processos parcials suposaran també una avaluació
continua.
Es proposen com a criteris:

•
•
•
•
•
•
•
•

Una correcta difusió i comunicació.
Funcionament de les Juntes, Consells i altres espais de participació definits al model.
Les avaluacions de processos participatius i altres eines participatives que definisca el model.
Seguiment dels Reglaments i altres normatives.
La representativitat i diversitat dels grups de treball de processos, consells, comissions…
Que els temps i recursos dels processos s’utilitzen de manera eficient i transparent.
Equitat, diversitat i inclusivitat social.
Sostenibilitat i adaptabilitat del model a les necessitats i capacitats dels moviments socials.
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