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ÒRGANS I PROCESSOS PARTICIPATIUS 

Presentació 

El departament de Participació de la Regidoria de Comunicació, Cooperació i Participació té  la finalitat de 

promoure dinàmiques participatives dins de l’Ajuntament de Martorell per tal que la ciutadania participi 

activament de la definició i implementació de les polítiques públiques. 

El departament assessora a d’altres departaments i serveis municipals i a les entitats i la ciutadania en 

totes aquelles qüestions relacionades amb la Participació Ciutadana i la Dinamització Comunitària. 

A banda d’aquest assessorament a d’altres per al desenvolupament de processos participatius o la 

dinamització d’òrgans de participació, el departament de Participació també lidera alguns processos 

transversals, com ara els Pressupostos Participatius, i alguns òrgans de participació, com és el cas del 

Consell d’Infants. I és el departament de referència de les entitats veïnals de Martorell. 

 

Què fem ? 

 Organitzem processos participatius per promoure la participació de la ciutadania en la definició i 

implementació de les polítiques públiques 

 Dinamitzem el Consell d’Infants com a òrgan de participació de la infància de Martorell 

 Donem suport a la resta de departaments municipals i a les entitats en l’organització de processos 

participatius i dinamització d’òrgans de participació ciutadana 

 

Què oferim ? 

 Assessorament sobre participació ciutadana i dinamització comunitària 

 Recursos i eines de participació ciutadana 

 Organitzem el Pressupostos Participatius Municipals 

 Dinamitzem el Consell d’Infants 

 Suport a les associacions de veïns 

 Participem de la taula de Participació del Centre Penitenciari Brians2 

 Fem visites a l’Ajuntament amb els alumnes de 3r de primària de les escoles de Martorell perquè 

coneguin què és un ajuntament, com funciona i la nostra Casa de la Vila 

CARTA DE SERVEIS 
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A qui ens adrecem ? 

 Entitats, col·lectius i ciutadania  

 Altres departaments municipals 

 Altres administracions públiques 

 Centres educatius 

 Comunitat educativa 

 

El nostre compromís 

 Donar resposta a totes els demandes d’assessorament en l’àmbit de la Participació, ja siguin internes 

o vinguin de la ciutadania 

 Donar resposta en un termini inferior als 15 dies 

 Organitzar anualment el procés participatiu dels Pressupostos Participatius municipals i fer un 

seguiment del desenvolupament dels projectes escollits 

 Cada curs dinamitzar el Consell d’Infants i la seva participació en els Pressupostos Participatius 

 Fer una convocatòria anual de subvencions a les entitats veïnals 

 Organitzar accions de suport a les associacions de veïns 

 

Contacte 

Edifici El Círcol:   
Pl. de la Vila 19. 
De dilluns a dijous, de 9.00 a 15.00h i de 17.00 a 19.30h i divendres de 9.00 a 15.00h 
 
 

Al telèfon: 93.775.00.50.- ext. 6210 

Per correu electrònic a: participacio@martorell.cat 
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Compliment dels compromisos 

Durant l’any 2017: 
 
 S’han atès les consultes sobre Participació de 5 departaments i serveis 

 S’ha participat en el desenvolupament de dinàmiques participatives en 3 processos d’altres regidories 

 S’ha iniciat la col·laboració amb el centre de Can Brians2 en l’àmbit de la participació 

 S’han desenvolupat el procés participatiu dels Pressupostos Participatius 2017 que han donat com a 

resultat l’elecció de 5 projectes que s’estan desenvolupant (amb un pressupost total de 200.000€)  

 Hem dinamitzat el Consell d’Infants del curs 2016-2017 i actualment treballem amb el del curs 2017-

2018 

 S’han  tramitat les subvencions de les 8 associacions de veïns que l’han sol·licitat 


