
 
 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL PROCÉS 
PARTICIPATIU ENTORN 

L’ESPAI PÚBLIC DE PORRERA 
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1. SOBRE AQUEST DOCUMENT 

Aquest document incorpora les bases que seguirà el procés participatiu entorn l’espai 

públic de Porrera que es desenvoluparà durant l’any 2020, promogut per l’Ajuntament 

de Porrera. 

2. OBJECTIUS 

L’espai urbà de Porrera és un entramat amb carrers, molts d’ells petits i costeruts, que 

comparteixen els veïns i veïnes, les entitats i activitats econòmiques com els cellers. Això 

comporta que, en ocasions, els usos que se’n fa originin molèsties o problemes als uns o 

als altres. 

En base a l’anterior, ’Ajuntament de Porrera té la voluntat d’engegar un procés 

participatiu que permeti a als veïns i veïnes del municipi reflexionar i arribar a consensos 

entorn la utilització del seu espai públic del poble amb l’objectiu de millorar la 

coexistència d’usos que se’n fa actualment. 

4. ESTRUCTURA DEL PROCÉS 

El procés participatiu seguirà les següents fases: 

1. Difusió del procés 

2. Sessió informativa i de debat 

3. Anàlisi dels resultats i retorn 

A continuació, es concreten cadascuna de les anteriors fases. 
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4.1. Difusió del procés 

Aquesta fase ha de permetre donar a conèixer el procés, però també motivar la 

participació activa de la ciutadania en les fases següents. 

Per dur-la a terme, s’utilitzaran els canals de comunicació municipals disponibles, així 

com la pròpia col·laboració dels veïns i veïnes i de les entitats del poble. 

4.2. Sessions informatives i de debat 

Entrant ja en la fase més participativa, s’organitzaran dues sessions obertes a tots els veïns 

i veïnes, així com al teixit econòmic ubicat dins el nucli, que permetin oferir tota la 

informació necessària per tal que es pugui debatre i fer aportacions entorn la situació 

actual de l’ús de l’espai urbà i de millores a realitzar-hi de cara al futur. 

La primera sessió tindrà una primera part informativa i una segona de reflexió i debat. 

La part informativa es centrarà en informar entorn les principals conclusions del Pla de 

Mobilitat que la Diputació de Tarragona ha elaborat recentment per al municipi, així 

com en recordar l’ordenança cívica existent i el seu contingut relacionat amb l’espai 

públic. Aquests documents hauran de servir de base per al posterior debat. 

Seguidament, s’obrirà una segona part de reflexió i debat entorn les necessitats de les 

diferents persones que fan ús de l’espai públic del poble, així com els problemes i 

mancances existents actualment. 

La segona sessió tindrà com objectiu reflexió i elaborar propostes de millores que puguin 

donar resposta a les necessitats i problemes recollits durant la primera sessió. Aquestes 

millores es podran concretar en propostes a realitzar per l’Ajuntament o a compromisos 

a assumir per la pròpia ciutadania o pel teixit econòmic. 

Després de finalitzades les dues sessions, s’elaborarà un informe amb totes les 

aportacions recollides. 

4.3. Anàlisi dels resultats i retorn 

L’Ajuntament analitzarà les propostes elaborades a la fase anterior per tal de determinar 

la possibilitat i viabilitat de dur a terme aquelles que siguin responsabilitat de 

l’Ajuntament. 

Aquesta anàlisi es realitzarà en base a criteris de normativa, plans existents, capacitat 

econòmica municipal i viabilitat tècnica. 
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Finalment, es realitzarà una sessió de presentació dels resultats del procés oberta a tota 

la ciutadania, juntament amb una difusió àmplia dels mateixos. Durant aquesta sessió 

es podran arribar a compromisos tant per part de l’Ajuntament com de la ciutadania 

que garanteixin la materialització de les propostes recollides i viables i, per tant, la millora 

efectiva de l’ús de l’espai públic. 

Els acords presos durant aquesta sessió, doncs, hauran de convertir-se en un pacte 

ciutadà que plasmi el compromís de la ciutadania i de l’Ajuntament amb les millores 

resultants. 

5. CALENDARI 

1. Difusió del procés     juliol  2020 

2. Sessions informatives i de debat   21 i 28 de juliol 2020 

3. Anàlisi dels resultats i retorn    agost - setembre 2020 

 


