Qüestionari Monithon en català
Abril del 2020

Pas 1: DESK ANALYSIS
Informació bàsica
URL/ID del projecte:
Títol: Exploració de dades del projecte Vies Verdes
Autor: 4 ESO ECONOMIA
Descripció del projecte vigilat:
Degut a la situació actual provocada pel Covid-19, ha estat impossible realitzar la visita de vigilància
ciutadana prevista el dia 3 d’abril. En aquesta visita s’havia previst fer una sortida a una part d’una de
les rutes de Vies Verdes: Platja d’aro – Sant Antoni de Calonge, situada al Baix Empordà, a la província
de Girona. En aquesta visita teníem pensat realitzar un vídeo d’aquesta ruta amb un frontal, i
seguidament una entrevista amb la persona encarregada de portar el projecte de Platja d’Aro.
Davant aquesta situació, la nostra auditoria s’ha encaminat a enviar una sèrie de preguntes al voltant
del projecte, fetes pels alumnes, a diferents persones implicades en el projecte, i recollir les seves
aportacions.
Forma part el projecte d’un pla d’intervenció més ampli? En cas afirmatiu, quin és l’objectiu general
d’aquest pla?
El projecte en sí ja suposa un pla d'intervenció ampli, ja que es tracta d'un conjunt d'operacions
seleccionades a les quals es concedeix cofinançament, en el marc del PO FEDER de Catalunya
2014-2020, per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament
Lloc de referència del projecte
Girona

Pas 2: VALUTAZIONE
Mètodes d’investigació
Recollida d’informació
●
●
●
●
●
●

Recopilació d’informació a través del web
Visita directa documentada amb fotos i vídeos
Entrevista amb els representants polítics
Entrevista amb l’Autoritat de Gestió del Programa
Entrevista amb les persones que van planificar la intervenció
Entrevista amb les persones que han implementat o estan implementant la intervenció
(implementadors)
● Entrevista amb els usuaris/beneficiaris de la intervenció
● Entrevista amb altres tipus de persones
Qui s’ha entrevistat? Quin càrrec té la persona en el projecte? (per exemple, gerent, funcionari
municipal, ciutadà informat...) -Indiqueu el càrrec de totes les persones entrevistades
●
●
●
●
●

Alfons Martínez Domenech: Assessor de Govern / Ajuntament de Cassà de la Selva
Montse Rovira: Regidora acció territorial i urbanisme /Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Marta Vives: regidora de l'Ajuntament d'Aiguaviva
Mireia Olteanu: Tècnica de subvencions / ViesVerdes.org
Jordi Llach Expósito: Programes Europeus / Àrea de Territori i Sostenibilitat (Diputació de
Girona)

Les dues preguntes principals fetes als entrevistats (especifiqueu quins)
● D’on surten els diners que el fons FEDER no us dona?
● A què heu destinat els diners rebuts?
Les dues respostes principals dels entrevistats:
-

D’on surten els diners que el fons FEDER no us dona?
Jordi Llach Expósito: La Diputació de Girona hi aporta un 25% de la despesa elegible i
l’altre 25%, més tot l’IVA, imputable al projecte, l’aporten els ajuntaments per on passa
la via verda a partir d’un càlcul que té en compte els quilometres de via verda dintre de
cada terme municipal. També hi ha una altra part –que excedia del màxim de la despesa
elegible total fixada en 4.000.000 €- que l’aporta el Consorci de les Vies Verdes.

-

A què heu destinat els diners rebuts?
Mireia Olteanu:Les bases reguladores estableix quines despeses són subvencionables i
quines no. En aquest cas, es poden cobrir totes les despeses relacionades amb
la redacció del projecte i l'execució de l'obra.

Avaluació
Estat d’avançament del projecte vigilat sobre la base de la informació recollida:
Hem pogut constatar que:
1. Encara no s’han rebut els diners de la subvenció
2. Per cobrir la resta de pressupost s’intenta buscar més finançament extern
3. S’espera que els beneficis del projecte repercuteixin positivament en els hàbits de salut
de la població i en la creació de riquesa
4. L’actual situació social marcada pel COVID 19 impedeix predir la finalització del projecte
Resultat del projecte vigilat (si el projecte ha finalitzat, quins resultats ha tingut?):
El projecte no ha finalitzat
Si el projecte ha finalitzat o n’heu pogut avaluar alguns dels resultats, què en penseu de l’eficàcia
del projecte que vau vigilar? [resposta única]
❏Intervenció perjudicial: hauria estat millor no fer-la perquè ha tingut conseqüències negatives
❏Intervenció inútil: no ha canviat la situació, diners desaprofitats
❏ Intervenció útil, però amb problemes: ha tingut alguns resultats positius i, en general, és útil, tot i
que també presenta aspectes negatius
❏ Intervenció molt útil i eficaç: prevalen els aspectes positius i, en conjunt, es considera eficaç des
del punt de vista de l’usuari final
❏ No s’ha pogut valorar l’eficàcia de la intervenció: per exemple, el projecte encara no ha
proporcionat resultats avaluables
Punts forts (què us ha agradat del projecte vigilat?):
-

L’aplicació de l’auditoria ciutadana a nivell d’institut
La documentació rebuda (vídeos, tutorials, bases de dades)
El treball cooperatiu que ha comportat aquesta activitat

Punts febles (quines dificultats heu trobat en la implementació/realització del projecte vigilat?):
La temporització del projecte. Creiem que hauria de ser un projecte que s’iniciés just a principi
de curs
[SI LA RESPOSTA ÉS «intervenció perjudicial», «inútil», «útil, però amb problemes»] Quines són les
causes de la ineficàcia del projecte que vau vigilar? [resposta múltiple]
❏La realització va plantejar problemes de caràcter administratiu
❏La realització va plantejar problemes de caràcter tècnic
❏El resultat del projecte no ha estat satisfactori
❏ Intervenció ben feta en general, però que no respon a les necessitats dels usuaris finals (no és
eficaç)
❏ Intervenció útil, però insuficient per respondre a les necessitats («seria útil continuar», és a dir,
més inversions en el mateix projecte o en projectes similars)
❏Intervenció útil en si mateixa, però són necessàries altres intervencions complementàries
Riscs futurs per al projecte vigilat:
Que no es faci un manteniment continuat de les Vies Verdes
Solucions i idees que cal proposar per al projecte vigilat:
Caldria donar més ressò al projecte i a la iniciativa de sol·licitar fons FEDER per a la seva
execució
Opinió sintètica sobre el projecte vigilat:
Acaba de començar El projecte vigilat ha començat fa massa poc per opinar-ne. Se sap que s’ha
iniciat, encara que els resultats encara no són visibles ni supervisables.
En curs, marxa bé El projecte vigilat ha començat i, en general, els resultats parcials semblen positius.
Totes les activitats iniciades (o almenys la major part) semblen anar en la direcció prevista.
Avança amb dificultat El projecte vigilat s’ha iniciat, però hi ha problemes rellevants per a la
implementació (per exemple, retards significatius, activitats aturades o diferències significatives
respecte al que s’esperava).
Bloquejat El projecte vigilat no avança. Es pot bloquejar al principi (no començat) o en una fase
posterior.
Finalitzat i útil El projecte vigilat ha finalitzat i es considera en general eficaç des del punt de vista de
l’usuari final.
Finalitzat i ineficaç El projecte vigilat ha finalitzat, però es considera en general ineficaç (per exemple,
calen intervencions complementàries, el projecte ha finalitzat, però no ha entrat en funcionament o
no és funcional, està obsolet o en tot cas no respon a les necessitats dels usuaris).

Enllaços, vídeos, fitxers adjunts
Carregueu imatges, documents, etc.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wkbDSa_LQwo&feature=emb_title
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=
863381&language=ca_ES
https://www.viesverdes.cat/noticies_actualitat/un-ajut-feder-permetra-el-desenvolupament-de-set-r
utes-ciclables-prop-de-vies-verdes/

Pas 3: RISULTATI E IMPATTO - Com ha acabat?
Les noves connexions que heu generat
Com heu divulgat o esteu divulgant els resultats de la vostra vigilància ciutadana?
● Twitter
● Facebook
● Instagram
● Actes territorials organitzats pels equips
● Setmana de l’Administració Oberta
● Bloc/lloc web de l’equip: Site del curs
● Fulls informatius o altres mètodes sense connexió (no per internet)
● Sol·licitud d’audicions o reunions a porta tancada
● Entrevistes als mitjans de comunicació
● Altres: Entrevistes a diferents persones implicades en el projecte

Amb qui heu establert connexions per parlar dels resultats de la vostra vigilància ciutadana?

Persona
[camp d’entrada lliure]

Càrrec
[camp d’entrada lliure amb
suggeriment]

Alfons Martínez Domenech Assessor de Govern

Organització
[camp d’entrada lliure amb
suggeriment]

Tipus de connexió
[menú tancat]

Ajuntament de Cassà de la Selva

Entrevista
Correu electrònic

Montse Rovira

Regidora acció territorial i urbanismAjuntament de Castell-Platja d'Aro

Entrevista
Correu electrònic

Marta Vives

Regidora

Ajuntament d'Aiguaviva

Entrevista
Correu electrònic

Mireia Olteanu

Tècnica de subvencions

ViesVerdes.org

Entrevista
Correu electrònic

Jordi Llach Expósito

Programes Europeus / Àrea de
Territori i Sostenibilitat

Diputació de Girona

Entrevista
Correu electrònic

Nota:
Tipus de connexió
● Entrevista (feta o rebuda)
● Participació conjunta en un acte públic
● Participació en audicions/reunions a porta tancada
● Correu electrònic o contacte telefònic
● Participació en un acte institucional (per exemple, reunió de la Comissió de Seguiment,
Ajuntament, etc.)
● Altres: especifiqueu
Càrrec: Enumereu les persones amb les quals heu contactat per difondre o debatre els resultats de la
vostra vigilància.
Per exemple: alcalde, president, funcionari públic, periodista, conseller delegat d’empresa, etc.
Organització: Exemples: Ciutat de Roma, Província de Chieti, Regió de Calàbria, «Il Corriere della
Sera», Ferrero

Resultats i impacte de la vigilància ciutadana
Han parlat els mitjans de comunicació de la vostra vigilància? Sí/No
Han respost les administracions públiques a les vostres peticions o als problemes que heu
plantejat?
● No ens han respost
● Algunes ens han respost, d’altres no
● Ens han donat una resposta formal o genèrica
● Almenys una de les contactades ens ha fet promeses concretes
● Han posat en pràctica els nostres suggeriments i el projecte ara està «desbloquejat» o és més
eficaç
● Vam informar d’un problema que ja s’ha resolt
● Altres: …….
Descriviu el vostre cas. Quins fets o episodis concrets us porten a pensar que la vostra vigilància
ciutadana ha tingut (o no) impacte entre les persones que gestionen o implementen el projecte que
heu vigilat?
Tot i les limitacions que hem patit aquesta darrera part del projecte, hem pogut apreciar l’interès i la
sorpresa que ha despertat en algunes de les persones amb qui hem contactat per correu electrònic
per tal de fer-los l’entrevista que prèviament havien preparat.
Anna Brunsó Ribas (Tècnica de transparència i participació ciutadana / Diputació de Girona):
Molt interessant una auditoria ciutadana!!!
Fantàstic. us seguiré!! Bona feina!!

Lliurament final
L’Informe està a punt perquè el revisi la Redacció, la qual el publicarà si respecta les nostres
Condicions d’ús.

