
Pot obtindre més informació, traslladar el seu suggeriment o 
notifi car una incidència respecte a qualsevol aspecte vinculat 

amb el projecte enviant un correu electrònic a:

participacionciudadana@massamagrell.es

Portal de Participació Ciutadana “Massamagrell Participa”:

participa.massamagrell.es

Decidim el futur de la nostra localitat
#FemPoble  #FemMassamagrell



L’Ajuntament de Massamagrell continua amb la seua estratègia 
d’enfortiment de la democràcia participativa a nivell local, 
empoderant a la seua ciutadania amb veu i vot en els processos de 
presa de decisió de la vida diària del nostre municipi.

En aquest sentit, es convoca al veïnat a decidir sobre el futur de 
l’emblemàtic edifi ci públic de l’antiga Parròquia de la Verge del Rosari 
situada en la Plaça de la Immaculada (Barri de la Magdalena), presentant 
les seues propostes i triant aquella que més els convinga mitjançant 
el nostre Portal de Participació Ciutadana “Massamagrell Participa”

participa.massamagrell.es

Decidim el futur de la nostra localitat
#FemPoble  #FemMassamagrell

En aquesta fase, l’Ajuntament de Massamagrell 
donarà a conéixer la iniciativa a tot el veïnat 
del municipi, realitzant-se a aquest efecte un 
conjunt de notes de premsa, comunicats, bàners i 
cartelleria per a la seua difusió. 

L’Ajuntament utilitzarà els mitjans de comunicació 
social del consistori entre els quals es troben les 
xarxes socials, la llista de distribució via WhatsApp 
(MassApp), el correu electrònic, entre altres. 

L’Ajuntament de Massamagrell constituirà el 
Grup Motor de la Consulta Pública que estarà 
conformat per una persona del Departament 
de Secretaria General i una persona del 
Departament d’Urbanisme. Aquestes persones 
seran triades mitjançant Decret d’Alcaldia, el 
qual es publicarà a la Seu Electrònica i al Portal 
de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
participa.massamagrell.es

El Grup Motor valorarà la viabilitat tècnica 
i jurídica de totes les propostes recollides i 
emetrà un informe fi nal que incloga aquelles que 
han sigut admeses i que seran sotmeses a la fase 
de votació ciutadana.

Una vegada publicat en format d’informe el llistat 
de propostes acceptades pel Grup Motor, s’iniciarà 
la fase de votació ciutadana, en virtut de la qual 
cada ciutadà/na podrà emetre el seu vot en favor 
de tres propostes, així com modifi car el sentit del 
mateix quantes vegades estime convenient, fi ns 
a la data de tancament de la consulta ciutadana 
datada al 27 de juny de 2021, a les 20.00 hores.

Per a participar en aquesta fase, la persona 
interessada haurà de complir els següents requisits:

Ser major de 16 anys a data de 24 de maig 
de 2021

Estar empadronat/da a Massamagrell a data 
de 24 de maig de 2021

Registrar-se al Portal de Participació Ciutadana 
“Massamagrell Participa”

Acceptar les condicions d’ús del Portal

En tot moment es vetlarà per l’anonimat de les 
votacions, no deixant empremta digital sobre el 
sentit dels vots de la persona participant.

D’igual manera que en la fase de recollida de 
propostes, a fi  de garantir la participació real i 
efectiva de la ciutadania de Massamagrell en 
la Consulta Pública, sortejant les limitacions 
derivades de la bretxa digital, s’organitzaran en 
aquesta fase tres campanyes a peu de carrer en 
diferents localitzacions del municipi, comptant per 
a això amb dos persones expertes en matèria de 
Governança i Participació Ciutadana per a facilitar 
la participació i assistir a les persones interessades 
davant qualsevol dubte o qüestió vinculada a 
aquest menester.

En concret, la data, hora i lloc d’aquestes 
campanyes són:

Paral·lelament a la fase de comunicació, s’iniciarà 
la recollida de propostes ciutadanes la qual 
s’articularà íntegrament de manera telemàtica 
mitjançant el Portal de Participació Ciutadana
“Massamagrell Participa”.

Per a presentar una proposta no és necessari estar 
empadronat/da en el municipi de Massamagrell, ni 
tampoc complir cap requisit addicional més enllà 
d’acceptar els termes i condicions que la política 
de privacitat exigeix per al tractament de dades de 
caràcter personal.

A fi  de recollir el major nombre de suggeriments 
possibles, s’organitzaran en aquesta fase 
tres campanyes a peu de carrer en diferents 
localitzacions del municipi, comptant per a això amb 
dos persones expertes en matèria de Governança i 
Participació Ciutadana per a facilitar la participació i 
assistir a les persones interessades davant qualsevol 
dubte o qüestió vinculada a aquest menester.

En concret, la data, hora i lloc d’aquestes 
campanyes són:

En aquesta fase es publicaran els resultats 
obtinguts per cada proposta, sent triada aquella 
que aglutine el major nombre de vots al Portal de 
Participació Ciutadana “Massamagrell Participa” 

  participa.massamagrell.es
 Plaça de l’Ajuntament

    Dimarts, 1 de juny de 10 a 13 h

 Plaça de l’Ajuntament
    Dimarts, 22 de juny de 10 a 13 h

 Plaça de la Immaculada 
    (Barri de la Magdalena)
    Dijous, 27 de maig de 10 a 13 h
    Dijous, 3 de juny de 10 a 13 h

 Plaça de la Immaculada 
    (Barri de la Magdalena)
    Dijous, 17 de juny de 10 a 13 h
    Dimecres, 23 de juny de 10 a 13 h

FASES

FASE DE COMUNICACIÓ1

3

4

2

Del 24 al 28 de maig

Del 7 al 13 de juny

Del 14 al 27 de juny 

Del 27 de maig al 6 de juny 

FASE DE RECOLLIDA DE PROPOSTES CIUTADANES

FASE DE VALORACIÓ DE PROPOSTES CIUTADANES

FASE DE VOTACIÓ CIUTADANA

5
30 de juny 

FASE DE PUBLICACIÓ DE RESULTATS


