
ACTA DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ "LA PARTICIPACIÓ D’ENTITATS 
CIUTADANES" 
 
Data: 
Dilluns, 31 de Juliol de 2017, a les 19h. 
 
Lloc: 
Sala de Plens, a les Dependències Municipals de La Platja. 
 
Composició de la taula: 
Alcalde, Sr. Ramon Ferré Solé 
Secretari de la reunió, Sr. Dídac Lorite Garrido. 
 
Assistència: 
25 persones. 
 
Gravació: 
https://www.youtube.com/embed/MyY_wTBkj8s?rel=0&autoplay=1 
 
Contingut de l’acta: 
L’alcalde comença la reunió fent referència a l’anterior sessió de data 24 de juliol de 
2017 on es va presentar el powerpoint en relació als processos participatius. 
 
En relació a l’anterior sessió de data 24-07-2017, la Sònia fa les següents aportacions: 
 

- Als diferents documents presentats a les sessions de participació es parla de 
Consells Municipals quan realment hauria de dir Consells de Participació, 
demana que es corregeixi. 

 
- Que es modifiqui el Capítol 1 – Definició, objecte i tipus – punt 2, on posa “un 

representant de grup municipal” ha de dir “grup polític”. 
 

- Que es modifiqui el Capítol 1 – Definició, objecte i tipus – punt 3, on posa “un 
representant de les candidatures presentades en les darreres eleccions municipals 
que no tinguin representació al Consistori i hagin assolit un mínim del 3% dels 
vots, sempre que ho sol·licitin”, proposa que es tingui en compte en compte 
també que el grup polític tingui representació al parlament, que sigui un grup 
polític amb més pes, més capacitat, amb més cos. 

 
- Que s’hauria d’especificar més el Capítol 1- Definició, objecte i tipus – punt 4, on 

posa un representant de les associacions socials, sindicals, professionals i 
empresarials més representatives del municipi, sempre que ho sol·licitin, sempre 
que siguin de l’àmbit del consell.  

 
- Creu que és insuficient quan es parla, en aquest mateix capítol, que el 10% dels 

regidors/es puguin proposar persones que tinguin especial vinculació amb l’àmbit 
del Consell. 

 
- No queda clar el punt, d’aquest mateix capítol, “Les persones nomenades per la 

Presidència o pels regidors han de tenir un consens de 4/5 parts dels membres 
del consell”. Hauria de ser del Ple. 

 

https://www.youtube.com/embed/MyY_wTBkj8s?rel=0&autoplay=1


- Creu que hi ha contradicció al Capítol 2 - Organització, funcionament i règim 
intern dels Consells de Participació, quan es parla del cessament del càrrec dels 
membres dels consell, per una banda diu “en el cas que deixin d’assistir en tres 
sessions consecutives del plenari, en cas de grups municipals, entitats i 
institucions” i per una altra banda “en el cas que deixin d’assistir en quatre 
sessions consecutives del plenari, en cas de ciutadans/es a títol individual”, hauria 
de ser el mateix nombre de sessions tant per uns com pels altres. 

 
- Creu que s’hauria de tenir en compte al reglament de participació les entitats 

que no tinguin Consell propi. 
 

- Que al Capítol 5. Els Consells Municipals, on posa “Per a cada àmbit d’activitat 
es podran crear Consells Municipals Sectorials” que posi “Per a cada àmbit 
d’activitat es podran crear Consells de Participació Sectorials”. 

 
L’alcalde, 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 a la participació d’entitats ciutadanes. 
 
La Montse manifesta que la seva entitat té cura per les instal·lacions municipals on 
desenvolupa l’activitat i col·labora amb la resta, hi ha d’altres entitats que no ho fan. 
 
La Isabel pregunta si les associacions d’immigrants també tindran cabuda en aquest 
reglament. L’alcalde diu que si tindran cabuda. 
 
El Lluís manifesta que les associacions de propietaris són anteriors a d’altres tipus 
d’entitats com urbanístiques, entitats de cooperació, de manteniment,... que caldria 
tenir-les en compte. 
 
La Cristina està d’acord amb el redactat del Capítol 5 - El Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes – RMEC, pel que fa a que no s’admeten entitats que emprin la violència, es 
regeixin per normes antidemocràtiques o demostrin conductes irrespectuoses. 
 
La Montse creu que l’obligatorietat a les entitats a tenir una assegurança de 
responsabilitat civil, hauria d’anar a càrrec del propietari de l’espai en aquest cas 
l’ajuntament. Capítol 5 - El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes – RMEC –
“l’ajuntament ha de valorar el projecte que desenvolupin les entitats i obligar a que 
tinguin una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les possibles 
indemnitzacions a tercers”. 
 
El Manel pregunta els conceptes als quals es destinarà els pressupostos participatius que 
puguin gestionar els diferents Consells. L’alcalde diu que per conceptes no previstos al 
pla de mandat i de quantia menor. 
 
La Mariona manifesta que amb el pressupost que puguin gestionar els diferents Consells, 
s’hauria de donar prioritat a l’arranjament dels carrers més transitats. 
 
El Manel no està d’acord en escollir els tres representats de la ciutadania per sorteig, és 
possible que la gent no vulgui participar-hi i proposa que es faci una llista de voluntaris 
per tal que s’inscriguin i sortejar els components inscrits. L’alcalde diu que es podria 
utilitzar el registre ciutadà. Ho estudiarà amb els grups. 
 



La Isabel manifesta que li sembla bé aquest sorteig per què la gent es pugui involucrar 
amb l’ajuntament, que coneguin els funcionament de l’administració, també es podria 
fer un sistema mixt, sorteig / voluntaris. L’alcalde diu que ho estudiaran. 
 
El Manel pregunta si els costos d’aquest procés de participació ciutadana queden 
inclosos en el pressupost municipal. L’alcalde diu que si estan inclosos, tant els directes 
com els indirectes. 
 
La Sònia, en nom de diverses associacions de veïns, manifesta que treballaran el 
contingut de les tres sessions de participació per tal de presentar possibles propostes. 
L’alcalde li prega que li faci arribar el document que treguin de la reunió per a 
incorporar-lo en les propostes. 
 
La Sònia creu que s’hauria de publicitar la informació de la participació ciutadana per tal 
que arribi al màxim de persones possible. 
 
La Sra. Sònia manifesta que en aquest procés de participació ciutadana no tenen cabuda 
les diferents plataformes, com la Coordinadora Calafell. Demana que s’estudiï la 
possibilitat de que participin. 
 
El Francisco pregunta quan funcionarà l’oficina d’ajuda a les entitats. L’alcalde diu que 
l’abans possible, que s’hi està treballant. 
 
 
No havent més intervencions a tractar, s’aixeca la reunió sent les 21:00 hores del dia dalt 
indicat. 


