REGLAMENT DEL PROCÉS
PARTICIPATIU DEL PLA LOCAL
D'HABITATGE
Aquest document és el marc normatiu del procés participatiu per a l’elaboració
del Pla Local d’habitatge que serveix per establir les regles del procés en totes
les fases i accions.

1. PROCÉS DE DIFUSIÓ
Les estratègies de difusió validades tècnicament per l’equip de comunicació
són:
FASE D’ANÀLISI I DIAGNOSI

-

Cartells A1 per a la convocatòria de l’Assemblea ciutadana. 120 unitats

-

Plataforma Decidim SVH.

-

Web municipal.

-

Fulletó de convocatòria.

-

Convocatòria per correu electrònic.

FASE DE PROPOSTES

-

Cartells A1 per a la convocatòria de l’Assemblea ciutadana. 120 unitats

-

Plataforma Decidim SVH.

-

Web municipal.

-

Fulletó de convocatòria.

-

Convocatòria per correu electrònic.

2. RESUM DELS ESPAIS O GRUPS HABILITATS PER PARTICIPAR EN EL
PROCÉS

2.1 Comissió de Participació
Òrgan de participació estable encarregat de validar el disseny dels
processos participatius del municipi i fer-ne el seguiment.
2.2 Assemblea ciutadana
Espai on la ciutadania i les entitats cíviques poden debatre i reflexionar
sobre les necessitats del municipi en matèria d’habitatge i fer propostes per
al Pla Local d’Habitatge.
2.3 Assemblea de representants polítics
Espai de participació dels grups polítics municipals per debatre i reflexionar
sobre les necessitats del municipi en matèria d’habitatge i fer propostes
d’actuació per al Pla Local d’Habitatge.
2.4 Assemblea d’entitats especialitzades
Espai de participació de les entitats sectorials que treballen en l’àmbit de
l’habitatge per reflexionar sobre les necessitats del municipi en la matèria i
fer propostes d’actuació per al Pla Local d’Habitatge.
2.5 Assemblea de personal tècnic municipal
Espai de participació del

personal tècnic municipal per construir unes

polítiques interdepartamentals d’habitatge tot reflexionant sobre les
necessitats del municipi en la matèria i fer propostes d’actuació per al Pla
Local d’Habitatge.
2.6 Portal de participació ciutadana Decidim SVH
Espai virtual habilitat per a consultar informació, per a la recollida de
propostes, per al retorn, per a l’avaluació i per al l seguiment del procés
2.7 Acte de devolució

Espai puntual obert a tota la ciutadania, i en especial a les persones que
han participat en les diferents assemblees, per fer retorn del resultat final del
procés participatiu.
2.8 Comissió de Seguiment
La Taula pel Dret a l’Habitatge serà l’òrgan encarregat de fer el seguiment
del Pla local d’habitatge resultant del procés participatiu i de redacció,
durant els sis anys de vigència d’aquest.

3. ASSEMBLEES
Objectiu: espais de debat ciutadà, tècnic i polític per complementar l’anàlisi i
la diagnosi elaborades per l’equip redactor, així com per recollir propostes
d’actuacions a incloure en el Pla Local d’Habitatge.

3.1 Mapa assembleari i persones coordinadores
Les assemblees definides en l’apartat 2 responen als diferents àmbits de
coneixement i participació en matèria d’habitatge. Per això es realitzaran
de manera especialitzada segons el públic assistent.
Els dinamitzadors de les assemblees dirigiran el debat en cada sessió i
recolliran tota la informació aportada per les persones assistents, per ser
incorporada en el Pla Local d’habitatge.
Hi haurà 4 assemblees en la fase d’anàlisi i diagnosi, i 4 assemblees en
la fase de presentació de propostes.

3.2 Assemblees en la fase d’anàlisi i diagnosi
 Assemblea ciutadana: __ de juny a les 19.00h, per videoconferència.
Coordinació: PORTACABOT
 Assemblea de representants polítics: __ de juny a les 19.00h, per
videoconferència.
Coordinació: PORTACABOT

 Assemblea d’entitats especialitzades: __ de juny a les 19.00h, per
videoconferència.
Coordinació: PORTACABOT
 Assemblea de tècnics municipals: __ de juny a les 19.00h, per
videoconferència.
Coordinació: PORTACABOT

3.3 Assemblees en la fase de presentació de propostes
 Assemblea ciutadana:
videoconferència.

__

de

setembre

a

les

19.00h,

per

Coordinació: PORTACABOT
 Assemblea de representants polítics: __ de setembre a les 19.00h,
per videoconferència.
Coordinació: PORTACABOT
 Assemblea d’entitats especialitzades: __ de setembre a les 19.00h,
per videoconferència.
Coordinació: PORTACABOT
 Assemblea de tècnics municipals: __ de setembre a les 19.00h, per
videoconferència.
Coordinació: PORTACABOT

3.4 Funcionament de les assemblees
Les assemblees en la fase d’anàlisi i diagnosi tenen la mateixa
estructura:
 Introducció al procés de redacció del Pla Local d’Habitatge que
està realitzant l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
 Presentació, i debat amb les persones assistents, dels resultats
de l’anàlisi i diagnosi realitzat per l’equip redactor. Aportació de la

visió, dades i informacions de les persones participants d’acord
amb la seva experiència personal i professional.
 En l’assemblea ciutadana, el debat es realitzarà en grups si
l’assistència és superior a 15 persones, i es posarà en comú
posteriorment.
 Les persones encarregades de dinamitzar l’assemblea recolliran
les aportacions efectuades pels agents participants..
Les assemblees en la fase de presentació de propostes tenen la
mateixa estructura:
 Recordatori del procés de redacció del PLH i dels resultats de la
fase d’anàlisi i diagnosi (DAFO).
 Presentació de l’estratègia consensuada amb l’Ajuntament:
objectius estratègics i línies d’actuació.
 Debat tipus pluja d’idees per a la presentació de propostes per a
cadascuna de les línies d’actuació.
 En l’assemblea ciutadana, el debat es realitzarà en grups si
l’assistència és superior a 15 persones, i es posarà en comú
posteriorment.
 El personal encarregat de dinamitzar l’assemblea recolliran les
aportacions efectuades pels assistents.

3.4.1. Quines són les funcions de les persones dinamitzadores?
 Presentació de l’assemblea i del procés de redacció del PLH.
Explicació de la metodologia i el desenvolupament de
l’assemblea
 Presentació de la documentació i conducció del debat.
 Registre de participants, recollida de les aportacions i de
propostes.
3.4.2 Altres figures

 Persona que vetlla per

la transparència i les garanties

democràtiques de les assemblees. Com a mínim, hi haurà
una persona de la Comissió de Participació de Sant Vicenç
dels Horts amb funcions descrites al Reglament de
Participació Ciutadana del municipi.
3.4.3 Qui pot participar a les assemblees?
Per a cada assemblea es convocarà a les persones i
organitzacions específiques de cadascuna d’elles. A l’Acte de
devolució es convidarà a totes les persones participants en el
procés i s’obrirà a tota la ciutadania.
3.4.4 Cal un quòrum mínim per donar per vàlida una assemblea?
No existeix un requisit d’assistència mínima.

4. QÜESTIONARI
L’objectiu del qüestionari és oferir un canal més de participació obert a tota
la ciutadania, ràpid, còmode i que requereix de poc temps per respondre.
Amb el qüestionari s’exposa el procés de redacció del PLH que està portant
a terme l’Ajuntament, i obre la possibilitat a la participació.
El qüestionari no té valor representatiu de l’opinió del conjunt de la
ciutadania, atès que no és una enquesta amb segmentació de la població
per gènere, edats i barris.
4.1. Qui pot respondre el qüestionari.
Qualsevol persona empadronada a Sant Vicenç dels Horts, de 16 anys o
més, que prèviament hagi realitzat el procés d’inscripció a la plataforma
Decidim SVH.
4.2. Continguts del qüestionari.
El qüestionari complet s’adjunta com a annex a aquest reglament. Està
dividit en dos grans blocs:

 Un primer bloc on es defineix el perfil de les persones participants
i es demana la seva opinió sobre l’estat actual del municipi en
matèria d’habitatge.
 Un segon bloc on es demana sobre les polítiques d’habitatge que
gestiona l’Ajuntament, l’orientació futura de les polítiques
municipals d’habitatge i la presentació de propostes.

5. APORTACIONS I PROPOSTES
5.1 Font de les aportacions i propostes
Les aportacions i propostes les pot fer qualsevol persona o col·lectiu que
utilitzi adequadament els mecanismes, canals i espais de participació
habilitats per a l’aportació i presentació de propostes per a aquest
procés.
5.2 Característiques de les aportacions i propostes
 Les aportacions queden circumscrites a la fase d’anàlisi i diagnosi per
complementar les dades presentades per l’equip redactor a partir de
l’experiència personal i professionals de les persones participants.
 Les propostes queden circumscrites a la fase de presentació de
propostes, i faran referència a actuacions que l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts pot executar durant els sis anys de vigència del Pla
Local d’Habitatge.
5.3 Contingut de les propostes
 Les propostes poden referir-se a accions a desenvolupar per part de
l’Ajuntament dins el seu marc competencial, i han de comportar una
despesa proporcionada i assumible per part de l’Ajuntament. A
aquest efecte, el personal encarregat de la dinamització de les
assemblees assessoraran a les persones assistents sobre la
factibilitat de les propostes proposades.

 La dinamització també servirà per conduir les idees i suggeriments
que es presentin cap a actuacions concretes.
 L’equip redactor recollirà les propostes i les traslladarà dins el Pla
Local d’Habitatge en format de fitxa, amb el pressupost corresponent,
calendarització i descripció.
5.4 Recollida i ús de les aportacions i propostes
Les persones encarregades de dinamitzar recolliran totes aquelles
aportacions que resultin significatives per complementar les dades
aportades en el redactat de l’anàlisi i diagnosi, i les inclouran dins el
text amb la menció expressa de la seva procedència del procés
participatiu.
Totes les propostes presentades als diferents espais de participació
que

compleixin

els

criteris

de

competència

i

proporcionalitat

pressupostària seran recollides en format de fitxa d’actuació.

6. RETORN
L’equip redactor presentarà el resultat final del procés participatiu en el
format següent:
 Presentació del document de síntesi del Pla Local d’Habitatge.
 Exposició de les aportacions i propostes presentades mitjançant
el qüestionari i en les diferents assemblees, i com s’han recollit en
el text final del PLH.

