ANNEX 1: BASES
BASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU “ELECCIÓ DISSENY PER A LA
REHABILITACIÓ DE LA PLAÇA DE PAU SULÉ I MENSA”
I. MOVITACIÓ

El procés participatiu és una eina de participació ciutadana directa, mitjançant la
qual els veïns i veïnes del Catllar poden decidir sobre el disseny per a la rehabilitació
de la plaça municipal de Pau Sulé i Mensa.
L’Ajuntament del Catllar, engega un procés participatiu, on els veïns poden votar les
diferents propostes de disseny i escollir aquell que s’ajusti més al que els veïns i les
veïnes volen per la plaça.
El procés participatiu, pretén promoure canals per tal que la ciutadania no sigui
només observadora sinó, si ho desitja, intervingui de forma activa d’allò que passa
al municipi, com a expressió de la democràcia participativa.
La ciutadania podrà participar de forma activa en les diferents fases que preveu el
procés participatiu: la sessió informativa i presentació de les i la de votació,
promogudes per l’Ajuntament del Catllar.

II. OBJECTE

Les bases de participació del procés tenen per objecte determinar el procediment
a seguir per seleccionar el disseny que es portarà a terme per a la rehabilitació de
la plaça de Pau Sulé i Mensa del municipi el Catllar.
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III. RÈGIM
1. El

JURÍDIC

règim jurídic d’aplicació es deriva, principalment, de les següents normes:

7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 69 i 70;
· Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya;
· Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres
· Llei

formes de participació ciutadana.
IV. CRITERIS

L’Ajuntament del Catllar posa a disposició dels veïns i veïnes del municipi 3
aspectes a determinar pel futur estètic de la plaça, prenent així el protagonisme de
la ciutadania per a decidir el disseny d’una de les places mes rellevants del municipi
i per tant que afecta a la vida de la ciutadania del mateix.
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V. ÒRGANS

REPRESENTATIUS

1. Comissió

de coordinació

L’equip de govern serà l’encarregat de definir i validar les bases del procés, és a dir
aquest document, i de compartir-lo amb la resta de consistori.
La comissió de coordinació s’encarregarà de definir i validar des del disseny inicial
fins a cadascuna de les fases del procés.
Aquesta comissió estarà formada per representants polítics i tècnics de l’Ajuntament
i per representants de l’equip tècnic de l’empresa contractada per a donar suport al
procés.
La seva funció principal serà, doncs, la coordinació de l’operatiu del procés,
intervenint en la seva definició, organització i dinamització.
2. Taula

de seguiment.

La Taula de seguiment estarà formada per:
Representants polítics i tècnics:
L’Alcalde. Suplent: persona en qui delegui.
· Vocal: Un/a regidor/a municipal. Suplent: persona en qui delegui.
· Secretària: Personal tècnic. Suplent: persona en qui delegui.
· Presidenta:

La Taula realitzarà un seguiment dels diferents moments del procés; els seus
integrants estaran informats del desenvolupament del procés participatiu i dels

resultats obtinguts en cada fase.
VI. ESTRUCTURA DEL PROCÉS
El procés de Procés Participatius per l’elecció del disseny per a la rehabilitació de la
plaça de Pau Sulé i Mensa del Catllar seguirà les fases que es mostren en el següent
esquema i que es detallen en el capítol 7.

Presentació
pública

VII. FASES

Votació

Retorn a la
ciutadania

DEL PROCÉS

1. Presentació

pública

Es durà a terme una campanya de comunicació amb l’objectiu de fer arribar el
procés al conjunt de la ciutadania, facilitant la seva comprensió i motivant la seva
participació en el procés amb una sessió de presentació on es detallaran les
propostes objecte de votació.
2. Votació

En aquesta fase és posa a disposició de la ciutadania les diferents propostes per
elegir.
El període de votacions serà:
-

Via presencial: del 20 al 27 de juny a les oficines de l’Ajuntament del Catllar de
dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h. Excepte festius.
Via telemàtica: del 20 al 27 de juny a l’enllaç proporcionat a la pàgina web de
l’Ajuntament del Catllar.

No s’acceptarà cap tipus de vot fora del termini establert.
Cada catllarenc i catllarenca major de 16 anys i que estigui empadronat/da al municipi
tindrà habilitat el dret a vot.
S’haurà d’escollir una opció a cadascuna de les preguntes formulades: tipologia
d’arbres, tipologia de paviment i tipologia de mobiliari.

Cada persona només podrà votar una sola vegada. Fer constar que s’establiran els
mecanismes de seguretat necessaris per tal de garantir que si una persona exerceix
el seu dret a vot de forma telemàtica no pugui tornar a votar presencialment.
I - Tipologia d’arbres
a) Arbre de l’amor (cercis siliquatrum)
b) Server (sorbus domestica)
c) Lledoner (celtis australis)
II - Tipologia de paviment
a) Llambordes prefabricades tonalitats terroses diferents mides
b) Llambordes prefabricades tipus PALMA en dues mides color beige.
c) Paviment continu de formigó amb colorant
III - Tipologia de mobiliari
a) “Modern”: bancs (1), papereres (1) i lluminàries (1)
b) “Clàssic”: bancs (2), papereres(2) i lluminàries (2)

3. Retorn

a la ciutadania

Un cop realitzat l’escrutini, es publicaran els resultats de les votacions i les dades
sobre la participació del procés a les xarxes socials i la web de l’Ajuntament.

VIII. CALENDARI

PARTICIPACIÓ*

Fase 1: Presentació de Propostes
Fase 2: Votació popular
Fase 3: Retorn a la ciutadania

16 de juny de 2022
20 – 27 de juny de 2022
30 de juny de 2022

*(El calendari de participació és provisional; pot veure’s modificat en funció de la
planificació del procés).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquestes bases es publicaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web

municipal.”

