“Al Masnou vencem la COVID-19” - Proposta metodològica
Fem Masnou - JxCat-UNITS - Ciutadans - CUP

CONSIDERACIONS PRÈVIES
●

El document “Al Masnou vencem la COVID-19” presentat pel govern municipal els darrers
dies als grups municipals estableix un procés de participació a la seva pàgina 28 que preveu
realitzar-lo des del dia 28 de maig al 25 de juny. Tenint en compte que darrerament el ple
municipal ha considerat que un mes era poc temps per poder realitzar, per exemple, un
mapa de vulnerabilitat ens sembla que no és adequat realitzar aquest procés participatiu
amb tants assumptes a tractar com els que es plantegen al document.

●

Tenint en compte que al darrer Ple durant el debat de la moció del grup municipal de Junts
per Catalunya- Units Pel Masnou entorn a la creació d’una taula de diàleg diversos portaveus
municipals va posar sobre la taula que el procés plantejat pel govern amb el pla “Al Masnou
vencem la COVID-19” podria patir d’una certa verticalitat i que caldria aprofundir en
mecanismes de participació més plurals.

●

Tenint en compte que la situació política, social, econòmica i sanitari és nova, que els grups
municipals no tenim perquè ser experts en totes les qüestions i que per tant cal poder
garantir que aquest procés comptarà amb l’expertesa del màxim de persones possibles.

PROPOSTA
●

El procés participatiu tindrà una durada d’aproximadament dos mesos entre el 28 de maig i
el 31 de Juliol.

●

En aquest període es realitzaran 10 reunions (una per cada un dels punts del decàleg) de
tipus sectorial en la que participaran els grups municipals i persones significatives,
especialment a nivell municipal, en cada àmbit concret. A cada trobada hi podran participar:
○

Dues persones per part de cada grup municipal, amb independència que aquestes
persones sigui càrrecs electes o no. Cada grup municipal comunicarà de forma prèvia
quins seran els seus representants en cadascuna de les trobades.
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●

○

Fins a 10 persones amb relació directa amb l'àmbit sectorial de la reunió en qüestió.
Cinc d’aquestes persones seran proposades pel govern municipal i cinc proposades
pels grups municipals de l’oposició.

○

Quatre membres del govern, preferentment l’Alcalde, tinent/a d’alcalde de l’area
de referència i 2 regidors/res relacionades amb l’àmbit.

El procés participatiu finalitzarà amb un Ple extraordinari que es celebrarà a finals de juliol.
L’ordre del dia del Ple constarà d’onze punt, un punt per a cada proposta sorgida de les
trobades sectorials realitzades prèviament. Al darrer punt de l’ordre s’hauria d’aprovar el
document final sorgit del debat dels deu punts anteriors.

Entenem que aquesta metodologia suposa un esforç tant pels grups municipals com pel govern però
pensem que el moment és excepcional i que la prioritat hauria de ser tenir un pla el millor possible
encara que això suposo endarrerir un mes la seva aprovació.
L’avaluació d’aquest pla, una vegada aprovat pel Ple municipal, haurà de comptar amb el seguiment
regular dels agents implicats en la seva elaboració amb una metodologia participativa equiparable a
la utilitzada en el procés d’elaboració.
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