
REGLAMENT DEL PLA
D’ACCIÓ PER L’ENERGIA
SOSTENIBLE I EL CLIMA

Aquest document és el marc normatiu del procés participatiu per aportar la visió ciutadana a la

redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per establir les regles del

procés en totes les fases i accions.



EL PROCÉS PARTICIPATIU
Les estratègies de difusió consensuades pel grup motor i validades tècnicament són:

FASE INICIAL
09/09/2020 - 16/03/21

Durant aquesta fase es redacta el Reglament per el procés participatiu del PAESC.

Acords:

Acords:

● Equip Polític: S’arriba a un consens sobre el procés a la Comissió de Participació, on

hi ha representació dels partits polítics.

● Equip Tècnic: Es planifiquen i consensuen amb el personal tècnic de l’Ajuntament, de

l'empresa contractada per al procés participatiu, les fases i els elements transversals

del procés.

● Socials: S’arriba a un consens sobre el procés a l’espai de participació del Grup Motor,

on hi ha representants d’associacions i grups d’interés del municipi i també persones

que, a títol individual, representen la ciutadania.

Aproximació diagnòstica: Abans d’iniciar el procés l'equip redactor del pla està treballant

en una diagnosi que posteriorment, a la fase assembleària, serà exposada i es podrà

completar amb les aportacions dels diferents agents participants.

Presentació del procés: S’explica a la ciutadania, i resta d'agents, què és un Pla d’Acció

d’Energia Sostenible i Clima (PAESC), com és el procés de redacció i com està estructurat

el procés participatiu que s’inicia. Durant la mateixa sessió, es constitueix el Grup Motor

d’aquest procés. Aquesta presentació es realitza el dia 26 de febrer de 2021, de manera

telemàtica.

Reglament de Participació: Durant la primera sessió amb el Grup Motor el dia 16 de març

de 2021, es pacta un reglament on queden recollides les normes del procés. (Fes clic Aquí)



FASE ASSEMBLEÀRIA
17/03/21 - 12/05/21

En aquesta fase les persones participants poden proposar les actuacions que l’Ajuntament

de Sant Vicenç dels Horts hauria de desenvolupar durant els propers sis anys de vigència

del Pla. Les propostes es realitzen a partir dels objectius i línies d’actuació exposats per

l’equip redactor.

La participació en aquesta fase es dividirà en dos moments:

1.DIAGNOSI:

Sessió amb el Grup Motor (14/04/21)
Durant aquesta sessió de treball s’extreu informació específica i puntual del municipi en

quant a eixos principals a treballar, antecedents d’accions realitzades de mitigació, i

propostes d’accions per a ser incloses en el futur pla d’acció del PAESC.

Taller amb la Ciutadania (03/05/21)
Durant el primer taller es comparteix la diagnosi de l’evolució de consums energètics i les

emissions i es comença treballant les propostes d’accions de mitigació. S’exposa un resum

dels aspectes més destacables de la diagnosi de l’apartat de mitigació del PAESC.

Després del primer taller es prepara un informe amb els resultats, perquè l’equip redactor

aporti la seva expertesa en les propostes fetes per la ciutadania.

2. VALIDACIÓ DE LA DIAGNOSI I PRIORITZACIÓ DE LES PROPOSTES:

Taller amb la Ciutadania (19/05/21)
Durant el segon taller es treballa amb la ciutadania la priorització de les propostes de

mitigació i es fa un desplegament de les propostes relacionat amb la seva gestió.

Un cop s’hagin acabat els tallers, es preparà un informe amb els resultats d’aquesta fase

perquè l’equip redactor inclogui les conclusions al PAESC.



Fase Final
13/05/21-23/06/21

Presentació (Proposta de data 09/06/21)
Es fa presentació el resultat final del procés participatiu amb la presentació del document

de síntesi del Procés Participatiu del PAESC i una exposició de les aportacions i propostes

presentades.

Aquest retorn s’efectuarà amb un acte de devolució obert a tots els actors que hauran

participat, i a tota la ciutadania que hi vulgui assistir.

Es dona un termini de dues setmanes per tal que els integrants del Grup Motor facin arribar

les seves revisions.



ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

Grup Motor

Objectiu: Validar el disseny del procés participatiu, redactar aquest autoreglament i fer-ne

l’avaluació i fer les seves aportacions al PAESC.

Funcionament: És grup de debat, al voltant del propi procés i també de matèries que

afecten directament o indirectament el medi ambient i la sostenibilitat del municipi.

Implicació: Del Grup Motor formen part diferents agents socials i econòmics (entitats,

comerços i persones a títol individual).

Tallers amb la ciutadania

Objectiu: recollir les propostes de la ciutadania per tenir-les en compte en el procés de

redacció del PAESC

Funcionament: Tots els tallers tenen la mateixa estructura i els mateixos criteris de

funcionament. Tindran una durada de 1.30 h. aproximadament, a fi que hi hagi prou temps

per poder desenvolupar tots els continguts.

Implicació: Els tallers estaran oberts a tota la ciutadania de Sant Vicenç del Horts.

Retorn

Objectiu: donar el vist i plau al document definitiu del PAESC.

Funcionament: Es tracta d'una presentació dels resultats obtinguts en la fase prèvia a la

redacció del PAESC.

Implicació: La participació del Grup Motor permet poder conèixer i debatre les accions que

formaran part del present document del PAESC.

DECIDIM SVH

Objectiu: Fer difusió del procés, recollir tota la informació i garantir la transparència i la

traçabilitat del procés.

Funcionament: Espai virtual habilitat per a consultar informació sobre el procés, per a la

recollida de propostes i per a posterior emissió de suports.

Implicació: La plataforma estarà oberta a tota la ciutadania de Sant Vicenç del Horts.



DINÀMICA

Sessions de treball amb el GM

Primera sessió de treball

Durant la primera sessió s’exposa esborrany del Reglament de Participació a través de la

plataforma PADLET perquè el Grup Motor el validi. Es dona 4 dies perquè la gent pugui

llegir-ho i afegir aportacions

Segona Sessió

A la segona, a través de la plataforma PADLET s’extreu informació específica i puntual del

municipi en quant a:

● eixos principals a treballar,

● antecedents d’accions realitzades de mitigació, i

● propostes d’accions per a ser incloses en el futur pla d’acció del PAESC.

Tallers amb la ciutadania

Primer taller: Diagnosi de l’evolució de consums energètics i les emissions i

proposta d’accions de mitigació.

En una sala comuna s’exposa un resum dels aspectes més destacables de la diagnosi de

l’apartat de mitigació del PAESC i una sèrie d’accions de mitigació proposades per l’equip

redactor.

Després, cada participant tindrà uns minuts per poder informar-se i aportar la seva reflexió

respecte cada tema al padlet.

Després, ens separem en sales, i desenvolupem en grup les propostes d’accions de

mitigació, enfocant en tres coses:

● a les eines necessàries per aplicar cada acció de mitigació

● a les dificultats que poden ocórrer.

● als beneficis que poden sorgir pel municipi.



Al final, tornem a la sala principal fem una posada en comú, on una persona representant

de cada grup, explica el que s’ha treballat.

Segon taller amb la ciutadania: Priorització de les propostes de mitigació i

desplegament de les propostes d’accions de mitigació

En una sala comuna, s’explica el retorn de l’equip redactor sobre les propostes d’accions

de mitigació.

Cada participant tindrà uns minuts per poder informar-se i aportar la seva reflexió respecte

les propostes d’accions de mitigació.

Després ens separem en sales i en grups treballem la priorització de les propostes i el

desplegament en relació amb la gestió de cada una proposta d’acció de mitigació. El

desplegament s’enfoca:

● als agents impulsors de cada acció de mitigació

● la priorització temporal (curt termini / llarg termini)

Al final fem una posada en comú, on una persona representant de cada grup, explica el que

s’ha treballat.

Retorn
Es fa una presentació dels resultats obtinguts en la fase prèvia a la redacció del PAESC:

● diagnosi del municipi pel que fa a la seva capacitat d’adaptació i mitigació davant els

possibles efectes del canvi climàtic.

● Explicar els motius i les línies estratègiques generals pels quals s’arriba a la proposta

d’accions del PAESC.

Fem un torn de preguntes i es dona un termini de dues setmanes per tal que els integrants

del Grup Motor fessin arribar les seves revisions.


