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CONSELL DE PARTICIPACIÓ 30 de gener de 2019 

 

ASSISTÈNCIA: Glòria Prim, Joan Gasull, Joan Torras, Joan Bohigas, Montse Cervera, 

Roser Huete, David Sagrera, Maria Puig i Joan Fugarolas. S’excusen: Arcadi Moradell i 

Fermí Ros. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1- Seguiment dels pressupostos participats 2019  

2- Procés de participació per posar noms a diferents carrers 

3- Valoració del PEPC 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 

1- Seguiment dels pressupostos participats 2019  

 

S’explica com ha anat el procés dels PP.PP 19. Hi ha hagut problemes amb la plataforma 

que ens ha cedit la diputació en mode multitenant. Estem en una prova pilot i s’anirà 

millorant l’eina. Al procés anterior de cada 10 persones que van participar, 8 ho van fer 

online i 2 ho van fer mitjançant les butlletes impreses. Enguany la proporció s’ha girat i de 

cada 10 persones, 8 han participat mitjançant butlletes i 2 ho han fet amb la plataforma. 

Respecte el nombre total de propostes i votacions, han disminuït una mica, tot i que el 

tant per cent de propostes vàlides ha augmentat.  

La idea és continuar treballant amb aquesta plataforma per poder utilitzar totes les 

possibilitats que té, alhora que s’haurà de complementar amb les reunions presencials i 

edicions de documents impresos. 

 

2- Procés de participació per posar noms als carrers 

S’explica que abans de les eleccions municipals es farà un procés participatiu per a 

nomenar els nous carrers que s’estan urbanitzant al pla de millora urbana PMU-7 i 8 i per 

canviar el nom del carrer Remigi Rubau.  

L’esquema general és: a) obrir un període per recollir propostes de noms seguint uns 

criteris que s’han aprovat en la comissió de nomenclàtor. b) la comissió validarà les 

propostes que compleixin els criteris. c) les persones empadronades majors de 16 anys 

podran votar entre els noms seleccionats. d) la comissió de nomenclàtor elevarà la 

proposta amb els noms més votats al ple de l’ajuntament que és l’òrgan que ha d’aprovar 

els noms de carrers. 

Adjuntem l’acta de l’última reunió de la comissió de nomenclàtor on es van aprovar els 

criteris per posar noms els carrers mencionats. 

 

3- Valoració del PEPC 

Comentem que el Pla Estratègic de Participació Ciutadana té una vigència de 4 anys i ja 

en portem 2. Aquest fet afegit a que el maig hi haurà eleccions que poden propiciar 

canvis en la composició del Consell de participació, fa que sigui un bon moment per a 
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valorar el desplegament del PEPC. Quedem que a la propera trobada, treballarem sobre 

els ítems necessaris per a avaluar. 

 

La propera convocatòria serà abans de la votació dels noms de carrers (març-abril). 

 


