
ACTA DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ "ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS" 
 
Data: 
Dilluns, 24 de Juliol de 2017, a les 19h. 
 
Lloc: 
Sala d’Actes de les Dependències Municipals de Segur de Calafell. 
 
Composició de la taula: 
Alcalde, Sr. Ramon Ferré Solé 
Secretari de l’acte, Sr. Dídac Lorite Garrido. 
 
Assistència: 
33 persones. 
 
Gravació: 
https://www.youtube.com/watch?v=RRNaX6-j1RY 
 
Contingut de l’acta: 
L’alcalde comença la reunió fent referència a l’anterior sessió de data 10 de juliol de 
2017 on es va presentar el powerpoint en relació al dret de la ciutadania a la informació 
i a la participació. 
 
A continuació explica el contingut del document 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 
als processos participatius. 
 
Les intervencions i/o aportacions recollides en aquesta reunió han estat les següents: 
 
1.- El Sr. Manel pregunta si la creació dels Consells Municipals de Participació, i, segons 
el que preveu el Capítol 1 - Definició, objecte i tipus, correspon al Ple per acord de la 
majoria absoluta dels regidors. L’alcalde respon que si, creu que ha de ser una decisió 
valenta. 
 
2.- L’Antonio creu que els consells han de tenir continuïtat encara que canviï el govern a 
l’ajuntament. 
 
3.- L’Ivà pregunta si els representats dels Consells seran fixes. L’alcalde respon que si, en 
cas de canvi s’haurà de modificar la composició del Consell corresponent. 
 
4.- L’Antonio pregunta fins quan estaran escollits els representants de cada un dels 
Consells. L’alcalde diu que fins que es modifiquin, la representació veïnal serà cada 2 
anys per poder fer rotació i que tothom tingui possibilitat de ser-hi. 
 
5.- L’Ivà pregunta que si en el cas de creació de noves entitats, aquestes tindran dret a 
formar part dels diferents Consells. L’alcalde manifesta que si, el Ple ho haurà d’aprovar, 
així també quan alguna entitat causi baixa del Registre d’Entitats Municipal. 
 
6.- La Sra. Sònia no està d’acord en un dels principis del punt 5 del Capítol 1 – Definició, 
objecte i tipus, on diu que tres veïns escollits per sorteig formaran part de la composició 
dels consells de participació, perquè aquestes tres persones poden ser del mateix sector i 
poden desequilibrar la balança. L’alcalde manifesta que la idea és tenir la màxima 

https://www.youtube.com/watch?v=RRNaX6-j1RY


representativitat i que es revisarà aquest criteri, s’han de posar limitacions per a que hi 
hagi el màxim de representativitat dels diferents sectors d’edat i gènere. 
 
7.- Una persona present a la sala pregunta si les reunions dels Consells seran públiques. 
L’alcalde manifesta que si, públics i oberts. 
 
8.- El Manel pregunta si una entitat que forma part de qualsevol dels Consells pot decidir 
el cessament d’un membre de la mateixa. L’alcalde diu que si pot fer-ho. 
 
9.- Una persona present a la sala no està conforme a que els Consells siguin oberts. 
L’alcalde manifesta que el propi Consell, i només com a excepció i amb motiu prou 
justificat, podrà decidir que algunes de les reunions puguin ser a porta tancada. 
 
10.- Una persona present a la sala sol·licita la modificació del redactat del punt 6 del 
Capítol 3 - Els òrgans del Consell on el President pot delegar la gestió d’una taula de 
treballs en un/a tècnic/a municipal, que també pugui delegar a una altra persona del 
Consell. 
 
11.- Una persona present a la sala manifesta que les aportacions del ciutadà no es 
puguin fer només mitjançant la web municipal, que s’obrin altres canals de participació 
com poden ser a peu de carrer, per telèfon, ràdio, etc ... 
 
12.- Una persona present a la sala pregunta si una mateixa persona pot formar part de 
diferents Consells. L’alcalde respon que una mateixa persona no pot formar part de més 
d’un Consell. 
 
13.- L’Ivan creu que els Consells tindran molta representativitat i les reunions no seran 
productives amb tants components. L’alcalde proposa estudiar limitar el nombre de 
participants en els consells. 
 
 
No havent més intervencions a tractar, s’aixeca la reunió sent les 21:00 hores del dia dalt 
indicat. 
 


