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CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 05-11-15 

 

ASSISTÈNCIA:  Francisco Duran, David Sagrera, Carmina Ontiveros, Joan 
Gasull, Francesc Yruela, Arcadi Moradell, Marçal Gallego, José Navarro, Raimón 
Trujillo, Imma Sánchez, Covaci Stelian, Roser Huete, David Carol, Joan Barba, 
Xavi Lloveras, Francesc Subirats, Gemma Palet, Joan Ortuño, Lluis Gafas, Marta 
Creixell, Anna Julia López, Maria Puig i Joanfu. 
S'excusen: Teresa Garcia, Joan Bohigas, Fermí Ros, Alexan Weltz, Glòria Prim, 
Carmen Nicolas i Jordi Sistach. 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Aprovació de les normes de funcionament del Consell de participació 

ciutadana  
3. Informacions de l’Àrea de participació ciutadana  
4. Debat sobre el Pla estratègic de participació ciutadana 
5. Altres qüestions  

 

DESENVOLUPAMENT 

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

S’aprova l’acta. 
 

2. Aprovació de les normes de funcionament del Consell de participació 
ciutadana  

Es fan esmenes al document que havíem treballat la reunió anterior.  
 

Preàmbul. On diu: 
... i assessorar els poder públics municipals... 

Ha de dir: 
... i assessorar el govern municipal... 
 

Norma 1. On diu: 
...així com el recolzament a través dels mitjans necessaris per al Consell de participació. 

Ha de dir: 
... i els mitjans necessaris per complir la seva funció. 

 
Norma 3. Queda així: 
a) La Presidència 
b) Un membre de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament 
c) Un representant de les associacions que estiguin degudament inscrites en el Registre 

municipal d’entitats i així ho sol�licitin. 
d) Ciutadans a títol individual, que ho sol�licitin. 
e) La Secretaria 
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Norma 4. On diu:  
...Cada col�lectiu escollirà els seus representants i aquests hauran de sol�licitar la seva 
incorporació en el consell, fent arribar la seva sol�licitud a la secretaria. 
Ha de dir:  
...Cada col�lectiu escollirà els seus representants i aquests hauran de sol�licitar la seva 
incorporació en el consell, fent arribar la seva sol�licitud a la secretaria. La inclusió al consell serà 
efectiva a la següent reunió. 
 
Norma 7. On diu: 
a) ...en forma d’informes i recomanacions no vinculants.  

Ha de dir: 
a) ...en forma d’informes i recomanacions. 

 
Norma 9. On diu: 
a) La redacció de les actes de les sessions del Consell.  

Ha de dir: 
a) La redacció i tramesa de les actes de les sessions del Consell.  
 

On diu: 
c) Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la presidència.  
d) Custodiar les actes i memòries del Consell de participació i qualsevol altra documentació de 
que disposi el consell. 

Ha de dir: 
c) Rebre, vehicular i gestionar les consultes i suggeriments dels membres del consell. 
 
 

Norma 11. On diu: 
...15 dies abans s’enviarà una pre-convocatòria... 

Ha de dir: 
...Per les reunions ordinàries s’enviarà, amb 15 dies d’antelació, una pre-convocatòria... 
  

Norma 12. On diu: 
El Ple es constituirà vàlidament amb l'assistència d'un terç del seu nombre legal... 
Ha de dir: 
El Ple es constituirà vàlidament amb l'assistència o excusa d'un terç del seu nombre legal… 
 
S’adjunta el document definitiu. 
 
 

3. Informacions de l’Àrea de participació ciutadana  

La regidora informa que des de l’àrea s’està treballant en varis temes: 
- S’està treballant amb l’àrea d’Ensenyament en l’actualització del Pla 

Educatiu de Ciutat. 
- S’està treballant amb l’àrea de Medi Ambient per la nova ordenança de 

tinença d’animals domèstics 
- S’està treballant amb l’àrea de Joventut per a l’elaboració del Pla Local de 

Joventut 2016-20120. 
- S’està treballant en una plantilla de funcionament per fer “processos 

participatius” que tinguin a veure amb arranjaments a la via pública. 
Actualment, mitjançant bustiades, s’envien les propostes de canvis en la 
mobilitat als veïns afectats, es recullen aportacions i es tenen en 
consideració. 
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- S’està treballant en la participació ciutadana als plens del consistori. 
- S’està treballant en el tema de les zones verdes i blaves. 

  
4. Debat sobre el Pla Estratègic de Participació Ciutadana 

Quedem que el proper dia treballarem sobre el PEPC. Si ens l’hem llegit abans, el 
debat serà més fàcil. 
 
5. S’acorda que la següent convocatòria es faci cap a finals de novembre i que 

aquesta continuï essent oberta a tota la ciutadania. 
 

 

 


