
ACTA DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ "EL DRET DE LA CIUTADANIA A LA 
INFORMACIÓ I A LA PARTICIPACIÓ" 
 
Data: 
Dilluns, 10 de Juliol de 2017, a les 19h. 
 
Lloc: 
Celler de Cal Bolavà. 
 
Composició de la taula: 
Alcalde, Sr. Ramon Ferré Solé 
Secretari de la reunió, Sr. Dídac Lorite Garrido. 
 
Assistència: 
50 persones. 
 
Gravació: 
https://www.youtube.com/watch?v=EDAki6T66ps 
 
Contingut de l’acta: 
L’alcalde comença la reunió explicant que l’Ajuntament de Calafell ha decidit que s’ha 
de dotar d’un reglament de participació ciutadana que doni resposta a una aspiració 
creixent de tot el veïnat. L’objectiu d’aquest reglament és que la ciutadania connecti 
amb la política i la democràcia, es vol regular allò que té relació amb l’arquitectura de la 
informació i de la participació individual i col·lectiva en la gestió municipal. 
 
A continuació explica el contingut del document powerpoint que avui es presenta i que 
prèviament ha estat publicat a la pàgina web de l’ajuntament per la seva consulta i que 
fa referència al dret de la ciutadania a la informació i a la participació. 
 
Les intervencions i/o aportacions recollides en aquesta reunió han estat les següents: 
 
1.- El Sr. Manel creu que és excessiu el termini de 30 dies per respondre les peticions dels 
ciutadans segons indica el Capítol 1 – el dret a la informació individual i col·lectiva. 
L’alcalde contesta dient que actualment no hi ha prou agilitat per contestar abans 
d’aquest termini. 
 
2.- El Sr. Manel manifesta que ha de quedar molt clar en aquest reglament de quina 
manera una associació de veïns podrà fer una reclamació mitjançant la web municipal. 
 
3.- La Sra. Sònia manifesta que una proposta que es pugui fer via telefònica és molt 
subjectiva, pot donar motiu a errada entre interlocutors i es pot traslladar una informació 
incorrecta. L’alcalde manifesta que és una opció més, la forma ideal seria que la 
proposta es faci per escrit, les propostes telefòniques no passaran per Comissió 
Informativa. En alguns departaments posarem un servei de gravació de trucades. 
Treballarem més aquest punt per deixar-ho més clar de cara a la ciutadania, millorarem 
el redactat definitiu o eliminarem aquesta opció. 
 
4.- El Sr. Francesc manifesta que al Capítol 3 – la iniciativa veïnal, indica que els veïns 
amb dret a sufragi actiu a les eleccions municipals podran exercir la iniciativa veïnal i 
podran promoure-la entitats inscrites al Registre d’Entitats Municipals que acreditin un 
mínim de 100 socis, al corrent de pagament de les seves quotes i que representin un 

https://www.youtube.com/watch?v=EDAki6T66ps


mínim d’un 10% dels seus ingressos. La seva associació no cobra quotes, què poden fer 
per presentar propostes? L’alcalde respon dient que poden fer-ho mitjançant d’altres 
opcions indicades en aquest capítol i que es poden introduir d’altres criteris, el que es 
pretén és que siguin socis/entitats actius/actives. (També tenir-ho en compte a l’article 3 
del Capítol 5 – audiència pública). L’alcalde proposa que les associacions que no cobren 
quotes, hagin de presentar un percentatge de les signatures dels associats. Ho traslladarà 
a la rest de grups per a la discussió. A les associacions presents els sembla bé la 
proposta. 
 
5.- La Sra. Montse manifesta que al Capítol 3 – la iniciativa veïnal, indica que els veïns 
amb dret a sufragi actiu a les eleccions municipals podran exercir la iniciativa veïnal i 
podran promoure-la entitats inscrites al Registre d’Entitats Municipals que acreditin un 
mínim de 100 socis, proposa que aquest sostre s’acoti a 50 o 60 socis realment actius. 
L’alcalde manifesta que mirarà de rebaixar la xifra, parlant amb els grups municipals, i es 
procurarà recollir aquesta petició. També explica que es crearà una oficina d’atenció a les 
entitats municipals, per a ajudar-les a tenir cobertura legal. 
 
6.- La Sra. Carmen creu que és excessiu el termini de 30 dies per respondre les peticions 
dels ciutadans segons indica el Capítol 1 – el dret a la informació individual i col·lectiva. 
L’alcalde contesta dient que és un objectiu que s’ha marcat al reglament, a mesura que 
es vagi avançant s’anirà millorant. 
 
7.- La Sra. Carmen pregunta si l’alcalde tindrà potestat per triar voluntaris sense 
remuneració. L’alcalde respon que si. 
 
8.- La Sra. Carmen sol·licita que s’ampliï els mitjans de comunicació i que no es veti a 
participar a cap persona segons ideologia política. 
 
9.- La Sra. Sònia creu que difícilment hi haurà sufragi segons es preveu al Capítol 4 – el 
referèndum i la consulta veïnal, on literalment diu: “la iniciativa correspon a l’alcalde, a 
un terç dels regidors/es o a un 10% de les persones amb sufragi actiu. Però, l’aprova el 
Ple per majoria absoluta”. Es recull l’aportació per a estudi. 
 
 
No havent més intervencions a tractar, s’aixeca la reunió sent les 21:00 hores del dia dalt 
indicat. 


