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MSA/APG
Exp.: SP797/21 i general 684/21
Exp.: PLE2021/4

Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 25 de març de 2021, va aprovar, per
unanimitat, l’acord que, literalment, diu:
L’equip de govern de la Roca del Vallès vol impulsar un procés de participació
ciutadana sobre la convivència i el civisme a la Roca del Vallès, encàrrec que
s’ha materialitzat administrativament amb la providència de la regidora de
Participació ciutadana, que consta en l’expedient i que diu:
“L’Ajuntament de La Roca del Vallès disposa d’un nou Reglament Municipal de
Participació Ciutadana reafirmant el compromís públic del govern local en
promoure una participació més democràtica i més transparent en els
assumptes públics locals.
El nou Reglament de Participació Ciutadana és una realitat gràcies a un procés
participatiu que vam impulsar durant l’any 2019. Un procés que va comptar
principalment amb la participació d’entitats i ciutadania de La Roca, de La
Torreta i de Santa Agnès però que també va comptar amb la participació dels
tècnics municipals, de l’equip de govern municipal i de la resta de partits polítics
amb representació al Ple Municipal
Amb el nou Reglament de Participació Ciutadana s’incorpora tot un seguit de
novetats amb les quals es podrà participar de manera més activa en la
governança del poble, entre elles els que els processos de participació
esdevenen un mecanisme de construcció col·lectiva de les polítiques
municipals.
Davant aquestes novetats s’obre un nou escenari amb noves fórmules
participatives i de col·laboració amb la ciutadania per la millora del poble. És en
aquest sentit que des de l’equip de govern es vol impulsar un procés
participatiu per promoure el debat i la trobada ciutadana al voltant del civisme i
la convivència, atès que el reglament vigent és de l’any 2007 i cal una
redefinició de les normes de civisme i convivència que ens donem entre tot el
veïnat.
Per tant, emplaço a la Regidoria de Participació ciutadana a impulsar un
projecte de participació ciutadana, per tal de redefinir aquestes normes de
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civisme i convivència de la ciutadania de la Roca, i que hauria de culminar en
l’aprovació d’una nova Ordenança de convivència ciutadana municipal.”

Atenent la providència emesa i signada per a la Regidora de Participació
Ciutadana, en data de 8 de març de 2021 i en relació a l’emplaçament a la
regidoria de Participació Ciutadana a impulsar un projecte de participació
ciutadana, per tal de redefinir unes normes de civisme i convivència, es defineix
a continuació el procés participatiu, les seves fases, el calendari, els agents, els
espais de participació i la creació de la Ponència Política Unitària pel Civisme i
la Convivència a la Roca del Vallès.
El passat 1 de febrer de 2021 es va celebrar una reunió informativa, convocada
per la regidora de participació ciutadana, per presentar als Grups Municipals el
procés participatiu pel civisme i la convivència. En aquesta mateixa reunió tots
les Grups Municipals van validar la proposta metodològica, les fases i el
calendari del procés participatiu. Finalment la reunió es va tancar amb un acord
per unanimitat sobre la creació de la Ponència Política Unitària pel Civisme i la
Convivència en la sessió del Ple Municipal del mes de març de 2021
El procés quedaria definit de la següent manera:

PROCÉS PARTICIPATIU PEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A LA ROCA
DEL VALLÈS
Objectius
El procés participatiu te per objectius principals:
-

Promoure l’acord polític i el debat ciutadà al voltant del civisme i la
convivència.

-

Definir de manera compartida les estratègies per promoure el civisme i la
bona convivència durant els propers anys al municipi.

-

Tenir elements de consens que permetin la redacció d’una nova ordenança
municipal de civisme i convivència.

Participants
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Es promourà una participació diversa que garanteixi la mirada de tots els
agents socials del poble, amb persones de diferents franges d’edat i orígens,
amb tots els col·lectius i amb el global de la ciutadania:
-

Infància
Joves.
Gent gran.
Dones.
Representants d’entitats.
Comerços
Personal municipal
Representants polítics.

Metodologia participativa
La metodologia utilitzada en aquest procés habilitarà diferents canals i espais
de participació per garantir que tothom que pugui participar en igualtat
d’oportunitats:
1. Es proposarà la creació de la Ponència Política Unitària pel civisme i la
convivència a La Roca del Vallès:
 Amb l’objectiu de cercar el consens, l’acord polític i la visió de
poble en àmbits que afecten a tota la ciutadania com son el
civisme i la convivència.
 Serà l'òrgan polític, creat per acord de Ple, de participació i
deliberació en les qüestions que afecten al procés participatiu i
als treballs de redacció d’una nova Ordenança de civisme i
convivència de l’ajuntament de La Roca del Vallès
 Estarà presidida per l'Alcalde.
 Estarà integrada per membres de tots els grups municipals amb
representació al Ple Municipal.
 Es reunirà com a mínim una vegada en cada fase del procés
participatiu i de redacció de la nova ordenança de civisme i
convivència.
 Podran assistir a les sessions de la Ponència, amb veu però
sense vot, el personal municipal o persones expertes que facilitin
el bon funcionament de la sessió i a petició de la presidència.
 El secretari municipal aixecarà acta de cada sessió i es publicarà
a la seu electrònica i al portal de transparència de l’Ajuntament.
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2. Sessions informatives i campanya informativa:
 Es realitzarà una campanya informativa i de difusió del procés
participatiu que arribi a tota la població: cartelleria, fulletons,
banderoles, butlletí municipal, xarxes socials de l’Ajuntament,
bustiada a totes les llars, etc.
 Es crearà un equip d’informació i dinamització amb 2 persones
informant a peu de carrer.
 Es realitzarà sessions informatives internes a l’Ajuntament
 Es realitzaran sessions informatives als nuclis de La Roca, La
Torreta i Santa Agnès, a mida, i adreçades a entitats i
col·lectius: escoles, Institut, gent gran, gent jove, col·lectius de
dones, etc
3. Es proposarà la creació del Grup Impulsor del procés participatiu:
 Amb l’objectiu de cercar el consens, l’acord ciutadà i la visió de
poble en àmbits que afecten a tota la ciutadania com son el
civisme i la convivència.
 El Grup Impulsor serà el principal espai ciutadà de deliberació,
de seguiment i d’avaluació del procés participatiu i de redacció
del Pla.
Una de les principals funcions dels seus membres serà la de
difondre el procés participatiu i d’engrescar a la ciutadania a
participar-hi.
 Es reunirà en cadascuna de les fases per garantir la
consideració de totes les aportacions rebudes i per valorar si
cal reconduir el full de ruta del procés participatiu.
 Podrà formar part del Grup Impulsor representants de les
entitats del poble, veïns i veïnes a títol individual, comerciants,
membres de la comunitat educativa, la policia local i el personal
tècnic de l’Ajuntament i altres administracions.
4. Sessions participatives territorials, temàtiques i internes:
 Sessions participatives internes a l’Ajuntament
 Sessions participatives als nuclis de La Roca, La Torreta i Santa
Agnès.
 Sessions participatives a mida i adreçades a entitats i col·lectius:
escoles, Institut, gent gran, gent jove, col·lectius de dones, etc
5. Dinamització a l’espai públic i porta a porta.
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 Es crearà un equip d’informació i dinamització amb 2 persones
informant a peu de carrer que farà funcions informatives i de
recollida de propostes ciutadanes.
 L’equip d’informació i dinamització farà tasques a l’espai públic i
porta porta en cada fase del procés participatiu.
6. Enquesta on-line i altres canals de participació virtual.
 S’elaboraran dues enquestes d’opinió ciutadana on-line: una en
la fase de diagnosi i una altre en la fase de reptes.
 Es combinaran les sessions informatives i participatives
presencials i virtuals via plataformes de videoconferència (Zoom)
 S’elaboraran eines de participació virtual i col.laborativa:
Mentimeter, Kahoot i Jamboard.
7. Accions de sensibilització
 Les diferents fites informatives i participatives aniran
acompanyades d’accions de sensibilització que fomentin el
civisme i la bona convivència.
 Es contactarà amb la Diputació de Barcelona per optar a
recursos de sensibilització en matèria de civisme i convivència:
tallers, espectacles, xerrades, activitats lúdiques, etc.

Fases i calendari del procés participatiu
1r semestre
2021
Fase 1
- Ponència
Informativa
Política
- Grup
Impulsor

2n semestre 2021
-

Fase 2
Diagnosi

-

1r semestre 2022

Campanya
informativa
Equip espai
públic
Enquesta online
Ponència
Política
Grup Impulsor
Sessions
participatives

Fase 3
Reptes

-
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-

Sessions
participatives

Fase 4
Resultats

-

Ponència Política
Grup Impulsor
Presentació
resultats.
Redacció
ordenança
Campanya
informativa

Atenent que el primer punt d’aquest projecte és la creació de la Ponència
Política Unitària pel civisme i la Convivència a la Roca del Vallès, i considerant
les propostes que els diferents grups polítics han fet arribar a aquesta regidoria.
Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 9
de març de 2021.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa es proposa al Ple l’adopció
del acords següents:
PRIMER.- Aprovar la creació de la PONENCIA POLÍTICA UNITÀRIA PEL
CIVISME I LA CONVIVENCIA a la Roca del Vallès amb les següents
característiques:
La Ponència es definirà com l’òrgan polític, creat per acord de Ple, de
participació i deliberació en les qüestions que afecten al procés participatiu i als
treballs de redacció d’una nova Ordenança de civisme i convivència de
l’ajuntament de La Roca del Vallès, amb l’objectiu de cercar el consens, l’acord
polític i la visió de poble en àmbits que afecten a tota la ciutadania com son el
civisme i la convivència.
Estarà presidida per l’Alcalde i la conformaran els següents membres:
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Titular: Xavier del Villar i Berenguel
Suplent: Ainoa Herrera i Sanabria
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER LA ROCA
Titular: Titular: Marta Pujol Armengol
Suplent: Daniel Valls i Alsina
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
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Titular: Francisco García Lorenzana
Suplent: Emilia Sánchez-Cortés Llorente
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
Titular: Anna Raymi
Suplent: Carles Marin
GRUP MUNICIPAL LA ROCA EN COMÚ
Titular: Daniel Martin Oller
Es reunirà com a mínim una vegada en cada fase del procés participatiu i de
redacció de la nova ordenança de civisme i convivència.
Podran assistir a les sessions de la Ponència, amb veu però sense vot, el
personal municipal o persones expertes que facilitin el bon funcionament de la
sessió i a petició de la presidència
El secretari municipal, o persona en qui delegui, aixecarà acta de cada sessió i
es publicarà a la seu electrònica i al portal de transparència de l’Ajuntament
SEGON.- Comunicar aquest acord a totes les àrees de l’Ajuntament.
TERCER.- Publicar aquest acord a la pàgina web de l’Ajuntament de la Roca i
al Portal de Transparència.
I perquè així consti, i a reserva de l’aprovació de l’acta, d’acord amb l’article 206 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb
el vistiplau de l’alcalde.
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