El procés de participació
Pretén donar a conèixer el projecte i obrir la possibilitat de participar i fer suggeriments de
millora al model plantejat i als objectius estratègics proposats.

Combinant fases de participació i fases de recollida i valoració tècnica de manera continuada

Es desplegarà en diferents fases i espais de trobada durant els propers mesos amb
l'objectiu de consensuar amb la ciutadania el nou model de ciutat de futur.
SOSTENIBILITAT
URBANISME

ESPAIS VERDS
EQUIPAMENTS

ENERGIES I RECURSOS
MOBILITAT

El procés de participació
Objectiu general
Informar i rebre propostes sobre el desenvolupament del projecte d'Eixos Verds a Castelldefels
per a integrar les propostes obtingudes per part de la ciutadania.
Objectius específics
Informar a la ciutadania sobre la proposta.
Recollir aportacions i propostes de millora per a enriquir el projecte.
Afavorir les dinàmiques participatives per impulsar els projectes i prioritats de ciutat

presencialitat i virtualitat

Fases del procés
01
Presentació pública
Presentació pública del procés de
participació en una trobada
presencial i en paral·lel s’obre la
Plataforma de Participació 311
Castelldefels.
Comencem:
Dubtes i suggeriment en mà i a la
plataforma.

02
Obertura dels espais.
Taules de participació
territorials i sectorials
S’inicia la fase d’obertura amb la ciutadania.
Es convocaran les taules de participació
per treballar de la mà de la ciutadania, com
es desenvoluparà el model de planejament
urbà a cada zona.
Participació individual des de la
plataforma
Trobades sectorials - Grups i col·lectius
Estratègia territorial - Visites i
recorreguts

03
Tancament i retorn a la
ciutadania
En aquesta fase es dona per finalitzat el treball
de les taules de participació i es farà una
presentació pública del resultat del procés de
participació.
Resultats del treball de les taules
Avaluació del procés de participació
Document final de les propostes per ser
integrades
Constitució d’una comissió de seguiment.

Plataforma de participació

La Plataforma és un espai informatiu i participatiu on actualment podreu
trobar:
Explicació del procés de participació
Informació i documentació sobre el projecte d'Eixos Verds
Informació i documentació sobre l'Avanç de la MPGM
Convocatòries a les TROBADES i dins de cada trobada (Acta i documentació)
Preguntes freqüents en relació als projectes
Propostes Ciutadanes

Trobades
En aquest apartat es visualitzaran totes les trobades que es convoquin en el marc del procés, ja siguin
trobades territorials, sectorials o de convocatòria i retorn a tota la ciutadania.
Trobareu la informació sobre cada trobada, us podreu inscriure a l'enllaç d'inscripció, i consultar la
documentació prèvia i posterior a cada trobada.

Propostes Ciutadanes

En aquest apartat l'Ajuntament de Castelldefels i la ciutadania pot escriure propostes. Aquestes
propostes podran ser visualitzades per tothom, poden rebre suports i ser comentades. En aquesta
fase, les propostes que es facin estaran relacionades amb dubtes i suggeriments generals en
relació als Eixos verds, al MPGM o al procés de participació. Més endavant, s'habilitaran espais de
propostes per temes, territoris o altres categories.

La plataforma necessita verificar amb el padró municipal la identitat de les persones que vulguin
fer aportacions. La lectura i consulta de tota la plataforma i de la documentació és oberta però la
participació (crear una proposta, seguir una proposta o comentar-la) requereix que siguis veí o veïna
de Castelldefels.

