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CONSELL DE PARTICIPACIÓ 24 de gener de 2018  

 

ASSISTÈNCIA: Joan Bohigas, David Carol, Montse Cervera, Joan Gasull, Arcadi 

Moradell, Glòria Prim, Fermí Ros, David Sagrera, Maria Puig i Joan Fugarolas. 

S’excusen: Roser Huete i Rosa Mª Medir. 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Desenvolupament dels pressupostos participats 18 i pressupostos participats 2019 

2. Procés de la Festa major 2018 i futures 

3. Altres informacions 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 

1. Desenvolupament dels pressupostos participats 18 i pressupostos participats 2019 

S’explica com està anant el procés. Estem en el període de votacions. Portem dues 

setmanes i ha votat el 4% del cens (643 persones). Falta una setmana i la intenció és 

arribar al 5% (763 persones). Es podran executar més o menys les 8 opcions més 

votades. Per donar opció a que voti més gent es proposa fer un recordatori per mail amb 

el link de les votacions, també es continua amb les campanyes del facebook. 

Es proposa que en futures ocasions no es demani el pressupost de la proposta ja que és 

difícil de valorar, no té utilitat i pot tirar enrere algú que en vulgui fer una i desconegui 

aquesta dada. 

Es comenta que els tempos han anat molt justos sobretot des que es va acabar el 

període de presentació de propostes fins el dia de l’assemblea. 

Es demana que també es pengin els resultats de l’assemblea de priorització. 

De cara als pressupostos 2019, es comenta que al tenir la intenció d’acabar el procés 

abans de l’aprovació dels pressupostos generals a l’octubre, s’ha d’iniciar el procés molt 

aviat i segurament encara no estaran executades les propostes d’enguany.  

S’enceta el debat sobre si es pot comptar amb les propostes vàlides recollides. S’apunta 

que es podria parlar amb les persones que les han presentat. Ens emplacem a un debat 

posterior en el que haurem de parlar sobre el calendari del procés participatiu, sobre si 

comptem amb les propostes fetes enguany, sobre si obrim la possibilitat de fer altres 

propostes que no siguin inversions i sobre el que trobem escaient.  

 

2. Procés de la Festa major 2018 i futures 

S’explica l’evolució que ha fet el procés participatiu de la festa major des que es va iniciar 

el 2013. El model utilitzat durant 4 anys ja s’ha acabat i cal canviar-lo. Es parla dels 

diferents models d’organització de festa major que van des del que són les entitats qui 

organitzen les activitats i l’ajuntament ho facilita, fins el que l’ajuntament ho lidera tot, 

passant per diferents variants. 

Enguany s’ha passat un qüestionari per la festa major tradicional i alhora un altre per a 

les barraques. Les respostes han estat escasses, 12 a la tradicional i 19 a les barraques. 

El següent pas és fer un grup de treball per a les dues parts. La de les barraques està 

formada per les entitats que tenen barraca i la de la festa tradicional estarà formada per 

les 4 persones que es van presentar voluntàries, juntament amb les entitats que hi 
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vulguin ser presents. La funció d’aquest grup de treball és valorar la programació que es 

proposa des de l’àrea de cultura i intentar executar una activitat conjunta. 

 

3. Altres informacions 

 Respecte el pla especial del port ens han fet arribar l’enquesta que volen distribuir 

entre tota la població. Des de l’ajuntament hi hem fet aportacions. S’apunta que hi 

ha una imatge de l’espai de nàutica popular que està retallada i que no inclou tot 

l’àmbit pel què pregunten. Acordem que els hi direm que hi posin una imatge que 

contempli tot l’espai sobre el que es pregunta. 

 S’ha fet un qüestionari per passar a tota la població que es refereix a l’ordenança 

d’ocupació de la via pública. S’està treballant amb l’àrea d’espai públic, com s’ha 

fet per a la redacció d’altres ordenances. 

 Es volen fer uns protocols d’actuació davant de les diferents situacions en què ens 

trobem (redacció de normatives, intervencions urbanístiques integrals als barris, 

obres als carrers o places...). Es valora que els protocols són necessaris perquè la 

forma de treballar transcendeixi la voluntat política. Es proposa la possibilitat de 

que es creï una comissió per a treballar aquests protocols, finalment es decideix 

que es poden treballar des de l’àrea i després compartir-ho amb el Consell. 

 

Donat que no hi ha més temes, es tanca la sessió i ens emplacem a la reunió de retorn i 

avaluació dels pressupostos participats el dia 6 de febrer a les 7 de la tarda a l’espai 

d’entitats de la Gorga. Serà una mena de Consell de Participació monotemàtic i obert. 


