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CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 18-02-16 

 
ASSISTÈNCIA: David Carol, Roser Huete, David Sagrera, Alexan Weltz, Fermí 
Ros, Rosa Mª Medir, Marta Creixell, Joan Gasull, Joan Bohigas, Lidia Lara, 
Glòria Prim, Gaspar Segués, Rosa López, Arcadi Moradell, Carmen Nicolás, 
Montse Cervera, Maria Puig i Joanfu. 
S'excusen: Teresa García i Marçal Gallego. 
 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
0. Inscripcions al Consell de Participació  

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior  

2. Informacions de l’Àrea  

3. Propostes de temes  

4. Pla estratègic de Participació Ciutadana  

5. Precs i preguntes  

 
DESENVOLUPAMENT 

0. Inscripcions al Consell de Participació  

Es recorda el sistema d’inscripcions. Cal omplir la fitxa que està a disposició per 
esdevenir membre del consell a la següent sessió. 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

S’aprova l’acta. 
 
2. Informacions de l’Àrea  

• Respecte el procés participatiu de la Festa Major 2016, s’han fet 2 
reunions, la primera va servir per definir les condicions d’inici (el 
pressupost, la durada, les activitats que es faran fora del procés,...). La 
segona va servir per definir les activitats, sense parlar dels proveïdors (el 
què es farà). El 23 i 24 de febrer es decidiran els proveïdors. Es comenta 
que enguany ha baixat l’assistència i es parla de com es pot promocionar 
aquesta. S’explica que s’ha fet la mateixa difusió que els anys anteriors. 

• Quant al Pla Local de Joventut s’explica que s’està treballant en la 
diagnosi del pla. S’ha començat amb el personal de l’Ajuntament i es 
seguirà amb altres agents implicats , amb les entitats i amb diferents 
col�lectius de joves. Adjuntem un document explicatiu. 

• Suport a l’àrea de Medi Ambient per redactar la nova ordenança de 
tinença d’animals. Adjuntem un full de ruta resumit. 

• S’informa que es farà una formació en participació ciutadana per a 
l’equip de govern i algunes persones tècniques de l’Ajuntament. 
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• Sobre les àrees d’estacionament regulat es comunica que el primer pas 

que es farà és donar informació sobre els estudis que es fan des de 
l’Ajuntament sobre una possible municipalització del servei, sobre el cost 
de la rescissió del contracte i sobre la incidència en la mobilitat. També 
es farà una recollida d’informació dels usuaris mitjançant un qüestionari. 
Es demana que el consell pugui opinar sobre aquest qüestionari. Quedem 
que a la propera reunió es revisarà. El procés s’enfocarà en generar 
debats sobre el funcionament del servei. Es demana que es facin abans 
que es renovi la concessió. 

3. Propostes de temes  

• Treballar en un Consell d’infants. Es remet a l’actualització del Pla 
Educatiu de Ciutat. Des de Ciutat Educadora i amb el Nucli Impulsor s’ha 
iniciat un procés per actualitzar el PEC i des d’aquest instrument es 
debatrà també sobre un Consell d’infants. 

• Debatre sobre les zones ADER. Ja s’ha comentat en el punt anterior. 
• Veure experiències positives en participació ciutadana a altres municipis. 

Es recull la idea. 
• Definir processos participatius. Es parla de la importància de la tasca de 

l’Àrea en donar suport a les altres àrees, en treballar des de la 
transversalitat i fomentar la coordinació. Respecte els processos 
participatius concrets, actualment s’està treballant en els següents: 
Programació Festa Major 2016, redacció del Pla Local de Joventut 2016-
2019, actualització del Pla Educatiu de Ciutat, Redacció de l’ordenança 
de tinença d’animals i debat sobre el funcionament de les àrees 
d’estacionament regulat.  
 

4. Pla estratègic de Participació Ciutadana  

Parlem de la feina que es va fer a l’última reunió. S’explica el què es va 
recollir a cada grup de treball que va tractar una línea estratègica diferent. 
Es decideix organitzar una jornada de treball específica per tractar la 
redacció del nou Pla estratègic de Participació Ciutadana. També ha de 
servir per obrir el Consell de Participació a la ciutadania. Es crea una 
comissió per preparar aquest monogràfic (Roser Huete, Joan Gasull, Marta 
Creixell i Joanfu). 

 
5. Precs i preguntes  

S’explica que hi ha una colla de Carnaval que ha convocat les altres colles a 
la reunió del Consell de Participació perquè proposin un procés participatiu 
sobre l’organització del Carnaval. S’ha redirigit aquesta gent a una altra sala 
perquè puguin debatre el tema i valorar si consensuen una proposta 
concreta. 


