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CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 5-02-15 

 
ASSISTENTS: Teresa Ferrés, Joan Gea, Glòria Prim, Mike Gubert, Anna Sagrera, David 

Sagrera, Miquel Angel Lozano, David Costa, Manel Cerdà i Joan Fugarolas. S'excusen Joan 
Gasull i Sandra Mateu. 

  
ORDRE DEL DIA: 

 
1. Presentació de la nova presidenta del Consell de Participació  

2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior  

3. Comunicacions de l'Àrea de Participació 

• Procés participatiu inversions arranjament carrers 2015 

• Nou local Àrea de Participació Ciutadana 

4. Valoració del funcionament del Consell de Participació  

5. Revisió de les normes de funcionament del Consell de Participació  

6. Altres qüestions  

DESENVOLUPAMENT 

 
1. Presentació de la nova presidenta del Consell de Participació  

La Teresa agraeix la tasca feta fins ara pel regidor de Participació Ciutadana i dóna la 

benvinguda a la nova regidora. Explica les circumstàncies del canvi i que, després de la fase 

inicial, es reimpulsarà la participació ciutadana. També explica que s'ha creat l'Àrea sense 

dependre de cap altra, amb un pressupost propi i un nou espai físic. 

 
2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior 

Hem rebut, per mail, esmenes a l'acta anterior. Com que no hi ha la persona que les va fer, 

ens emplacem a la propera reunió per debatre quines incloem. 

 3. Comunicacions de l'Àrea de Participació 

- Procés participatiu inversions arranjament carrers 2015. S'explica que es tornarà a fer un 

procés telemàtic com el de l'any anterior per decidir quins carrers són prioritaris per 

arranjar i quins elements del passeig marítim s'han d'arranjar. Es recullen les propostes de 
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millora (Més temps per votar, possibilitat de votar presencialment, més informació dels 

carrers i canviar el sistema de votar - s'haurà de posar un document d'identitat-). 

Sorgeix un debat sobre si la informació del procés arriba a tothom. S'explica per quins 

canals es fa la difusió i s'apunten altres opinions: Qui no vol assabentar-se, no se 

n'assabenta. Hi ha gent que no se sent interpel·lada. S'ha de compatibilitzar la participació  

on-line amb la participació presencial. S'ha de deixar una porta oberta a suggeriments 

sobre participació ciutadana. 

Nou local Àrea de Participació Ciutadana. S'explica que el 28 de març s'inaugurarà el local 

on s'ubicarà l'Àrea de Participació Ciutadana al carrer Dídac Garrell (on abans hi havia el 

casal de la gent gran). Es diu que serà un espai amb l'esperit de Sala Polivalent on hi han de 

confluir diferents eixos d'acció (espai per fer formacions, espai a disposició d'entitats, on 

fer reunions, xerrades...). Des de l'Àrea es proposa fer una jornada de portes obertes per 

explicar què és la participació ciutadana. 

4. Valoració del funcionament del Consell de Participació  

Seguim el quadre que es va enviar en la convocatòria. 

HORARI/ FREQÜÈNCIA DE LES REUNIONS: Són massa llargues. Propostes: Fer-ne més 

sovint. Fer reunions temàtiques. Durada màxima de 90 minuts. Començar amb els que hi 

hagi. 

ESPAI: 

CONTINGUTS: Proposta: Rebre propostes del consell per incloure en l’ordre del dia 

establert per la presidència.   

DINÀMICA: Propostes: Ser estrictes amb els torns de paraula. Des de l'Àrea aportar 

informacions sobre els temes que es tractaran. 

PLENARI: Hi ha poca assistència a les reunions. Els que venen són molt constants. 

Proposta: Canviar les normes de funcionament del Consell de Participació. 

PRESIDÈNCIA: 

SECRETARIA: Proposta: Que el tècnic treballi a jornada sencera. 

ALTRES: Proposta: Alternar les reunions amb tallers o formacions. 

5. Revisió de les normes de funcionament del Consell de Participació  

Ens emplacem al proper dia amb el benentès que s'haurà treballat el document 

personalment.  
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6. Altres qüestions  

Parlem de l'article que es va adjuntar a la convocatòria. Es considera que està molt 

encertat. Es comenta que cal donar el màxim d'eines perquè qui vulgui participar, ho 

pugui fer. Es fa èmfasi en la idea de la complementarietat dels mitjans a utilitzar. 

L'Anna diu que coneix l'Agora voting i s'ofereix per gestionar-la quan es trobi adequat. 

Sense altres qüestions es dóna per finalitzada la reunió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


