
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÉS PARTICIPATIU 
 

Reglament de Participació Ciutadana 
del municipi de Calafell 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



El Ple de l’ajuntament de Calafell va aprovar, per unanimitat dels regidors, 
l’esborrany de Reglament de Participació Ciutadana i establir un procés de 
participació per a que la ciutadania pogués fer-hi aportacions per a millorar, 
modificar i adaptar-lo a la realitat de Calafell. 
 
1. Mètodes de Participació 
 
En aquest sentit, es van establir dos mètodes per a fer aportacions: 
 

- El primer d’ells va ser establir un calendari de sessions presencials 
obertes al veïnat, on s’explicava, amb detall, el contingut de l’esborrany 
del Reglament de Participació Ciutadana. Aquestes sessions es van 
celebrar els dies 10, 24 i 31 de juliol de 2017. Les actes de les reunions 
queden recollides en l’annex 1. 

 
- El segon va ser una enquesta telemàtica en la web municipal, amb 

diverses preguntes relacionades amb l’esborrany del Reglament de 
Participació Ciutadana, la comunicació, la transparència i la participació 
ciutadana. Els resultats de l’enquesta queden recollits en l’annex 2. 

 
2. Propostes generals de modificació del Reglament 
 
A banda de les aportacions dels diferents processos participatius, s’ha fet un 
esforç de simplificar el redactat i l’estructura del document original, fent-lo més 
accessible al ciutadà. 
 
S’han enriquit l’apartat dels Processos Participatius, amb conceptes i etapes 
dels processos participatius que es recullen en la guia per a l’elaboració de 
processos participatius, publicada per la Generalitat de Catalunya. 
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/participacio-
ciutadana/ 
 
També es recomana la Guia per a avaluar processos participatius: 
http://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_AMBITS/govern-
obert/participacio/publicacions/guies/3-guia_avaluar.pdf 
 
S’ha modificat l’apartat de pressupostos participatius, per a evitar posar dates 
concretes i emmarcar innecessàriament el procés. S’ha proposat que s’hagi de 
fer un reglament específic que els defineixi i s’aprovi anualment. S’ha canviat 
l’articulat i el redactat del capítol. 
 
També s’ha introduït una proposta de reglamentació pel Registre Ciutadà, cap 
al final del document, ja que l’esborrany remetia a la redacció d’un nou 
reglament per a regular aquest registre. 
 
3. Propostes concretes de modificació del Reglament 
 
A partir d’aquí, es proposen modificacions (en color verd) del redactat original 
de l’esborrany, en els següents apartats: 
 

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/participacio-ciutadana/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/participacio-ciutadana/
http://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_AMBITS/govern-obert/participacio/publicacions/guies/3-guia_avaluar.pdf
http://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_AMBITS/govern-obert/participacio/publicacions/guies/3-guia_avaluar.pdf


El dret a la ciutadania a la participació. 
 

- Capítol 2. També, es proposa equiparar el nombre de regidors que 
puguin demanar diverses coses que preveu el reglament. En aquest 
punt, el nombre de regidors per a poder incorporar una proposta a l’ordre 
del dia de les comissions era d’una cinquena part i requerir a l’autor 
defensar-la en la comissió informativa. 

- Es proposa que sigui una cinquena part dels regidors, per ambdós 
casos. 

 
- Capítol 3. Una de les propostes de les sessions presencials ha estat la 

rebaixa del nombre de socis de les entitats per a poder presentar una 
iniciativa veïnal. El nombre de 100 al corrent de pagament és molt elevat 
i deixaria sense poder fer-ho a moltes entitats del municipi. També s’ha 
demanat que ho puguin presentar les entitats que no cobren quota. 

- Es proposa reduir a 70 el nombre de socis de les entitats que estiguin al 
corrent de pagament per a presentar propostes veïnals. Es proposa que 
es puguin presentar iniciatives veïnals per part de les entitats amb la 
signatura del 50% dels socis, sempre que siguin més de 50 signatures. 

  
- Capítol 4. L’esborrany proposava que no es pogués repetir una consulta 

en els propers dos anys. Això podria desmotivar els electors. Es proposa 
que siguin quatre anys en que no es pugui repetir la mateixa consulta. 

 
- Capítol 5. En la mateixa línia, s’ha demanat la rebaixa del nombre de 

socis de les entitats per a poder demanar una audiència pública. El 
nombre de 100 al corrent de pagament és molt elevat i deixaria sense 
poder fer-ho a moltes entitats del municipi. També s’ha demanat que ho 
puguin presentar les entitats que no cobren quota. 

- Es proposa reduir a 70 el nombre de socis de les entitats que estiguin al 
corrent de pagament per a demanar audiències públiques. Es proposa 
que es puguin demanar audiències públiques les entitats amb la 
signatura del 50% dels socis, sempre que siguin més de 50 signatures. 

- En aquest punt, el nombre de regidors per a demanar audiència pública 
era d’una cinquena part. 

- Es proposa que sigui un terç dels regidors. 
 
Els consells de participació. 
 

- El títol dóna peu a confusió, barrejant consells municipals amb consells 
de participació. 

- Per a evitar la confusió, es proposa substituït Consells Municipals de 
Participació per Consells de Participació o Consells Participatius. 

 
- Capítol 1. L’esborrany preveia la participació d’aquells partits polítics que 

havien concorregut a les eleccions municipals i no haguessin assolit 
representació, però haguessin superat el 3% dels vots. Els assistents a 
les sessions presencials alertaven del risc de que apareguessin grups no 
representatius de la societat calafellenca. 



- Es proposa que els grups polítics sense representació hagin de tenir una 
continuïtat acreditada després de les eleccions municipals. 

- Entre els representants del teixit associatiu, es deixava obert que 
qualsevol entitat o associació pogués estar en qualsevol dels consells de 
participació. Els assistents van demanar limitar-ho a les entitats que 
fossin de l’àmbit del consell. 

- Es proposa que els representants del teixit associatiu siguin de l’àmbit 
del consell. 

- També, en les sessions de participació, s’alertava que els veïns escollits 
a l’atzar podien no tenir cap interès en participar dels diferents consells. 

- Es proposa que els veïns inscrits al Registre Ciutadà siguin els que 
tinguin dret a formar part dels consells, a títol individual, sempre que els 
veïns escollits per sorteig hagin renunciat a participar-hi. (Mirar legalitat). 

- Es demana augmentar el percentatge del 10% de regidors que puguin 
proposar a persones expertes sobre els àmbits dels consells. Més 
endavant, en el mateix capítol, es proposa que els puguin proposar 4/5 
dels membres del Consell de participació. 

- Es proposa que sigui un terç dels regidors i no els membres del consell 
de participació, ja que és el Ple qui aprova la composició dels consells. 

- Es pregunta si els càrrecs de membres dels consells seran remunerats. 
- Es proposa afegir un apartat en què deixi clar que els càrrecs dels 

consells no percebran cap mena de compensació econòmica. 
- Es planteja que els consells poden tenir un nombre excessiu de 

membres, donada la gran quantitat d’entitats que té el municipi i l’elevat 
nombre de grups municipals que hi ha, als que s’afegeixen els que no 
tenen representació. Això podria suposar que els consells no fossin 
pràctics. 

- Es proposa limitar a 21 el nombre de membres dels consells de 
participació. En cas d’haver més peticions, es podria augmentar aquest 
nombre, per acord de la majoria absoluta del Ple o fer un sorteig. 

- També es proposa posar alguna condició sobre la seu on es celebraran 
els diferents consells de participació. 

 
- Capítol 2. Es demana igualar les absències dels representants de les 

entitats i dels veïns individuals. 
- Es proposa igualar a tres absències, en ambdós casos, per a cessar 

com a membres dels consells. També es proposa afegir que el President 
pugui expulsar a algun membre, sempre que interfereixi en el bon 
funcionament dels consells, després d’haver-lo advertit. 

- Donada la periodicitat d’alguns dels consells existents, es demana 
ampliar el temps màxim entre sessió i sessió dels consells. 

- Es proposa una periodicitat mínima semestral, tal i com es fa en el 
Consell Escolar Municipal. 

- En aquest punt, 1/5 part dels membres dels consells sectorials i 
territorials, o la majoria absoluta del Consell Ciutadà, poden demanar la 
convocatòria extraordinària d’un consell. 

- Es proposa que siguin un terç dels membres dels consells participatius. 
- Es pregunta sobre l’horari de celebració dels consells i la possibilitat de 

que molta gent no hi pugui assistir. 



- Per tal de conjugar els horaris dels membres dels diferents consells, es 
proposa afegir un punt on es digui que els horaris de celebració dels 
consells faciliti l’assistència dels membres. 

 
- Capítol 3. Entre les funcions del Plenari de cada consell està el de 

demanar informes. Ho poden fer una cinquena part dels membres. 
- Es proposa que ho puguin demanar un terç dels membres del consell, 

per a igualar els altres apartats. 
- Des del món veïnal, es comenta que l’alcalde només pot delegar la 

gestió d’una taula de treball en un tècnic. 
- Es proposa que el President pugui delegar en una persona del teixit 

associatiu la gestió d’una taula de treball. 
 
Processos de participació col·lectiva. 
 

- Capítol 2. En l’esborrany es parlava que l’1% del pressupost es 
destinava als pressupostos participatius. 

- Per a evitar que, fruit de l’augment d’altres finançaments per a inversions 
o despeses pressupostàries, l’1% sigui inassolible, es proposa que sigui 
l’1% dels ingressos ordinaris de l’ajuntament. 

 
- Capítol 3. Es planteja que les persones escollides a l’atzar per a formar 

els NIP podrien no presentar-se a la convocatòria. 
- Es proposa que siguin persones inscrites al Registre Ciutadà, ja que 

hauran mostrat un cert interès en la participació ciutadana o en algun 
procés participatiu. Això facilitarà que siguin persones que tingui un cert 
interès en assistir als NIP. 

- El nombre de regidors per a demanar un NIP era del 10%. Resulta molt 
fàcil assolir aquesta fita. 

- Es proposa que siguin un terç dels regidors, per a igualar-ho amb la 
resta de punts del reglament. 

 
- Capítol 4. El Consell Ciutadà era qui aprovava l’agenda participativa. 
- Es proposa que sigui el Ple. 
- Capítol 6. Es proposa que els diferents consells de participació puguin 

modificar l’agenda participativa, per a adequar-lo a les necessitats. 
 
Disposicions transitòries. 
 

- Es proposa crear una comissió de seguiment que vetlli per la bona 
aplicació del reglament de Participació Ciutadana, formada pels 
membres de la comissió informativa i pels representants de les 
associacions. 

- Es proposa que sigui el Consell Ciutadà qui faci aquesta tasca. 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 1 
 
Actes de les reunions de participació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

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


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 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. 
 
 
 
 



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’Ivan 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’Ivan 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 

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


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 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. 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

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


 
- 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. 

 
- 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 2 
 
Resultats de l’enquesta feta a través de la pàgina web municipal. 
 
En l’enquesta feta han participat un total de 86 persones, 37 homes i 49 dones.  
 
Per franges d’edat, han participat 4 persones menors de 25 anys, 49 persones 
entre 26 i 45 anys, 27 persones entre 46 i 65 anys i 8 persones majors de 65 
anys.  
 
El nucli més participatiu ha estat Segur, amb 33 participants. La Platja ha tingut 
25 participants, el Poble 18 participants i les urbanitzacions 10 participants. 

  
 

1. Per quins mitjans o canals t'informes del que passa a Calafell? 
- Mitjans de comunicació tradicionals en paper (11). 
- Mitjans de comunicació digitals (41). 
- Calafell.tv – Calafell Ràdio (14). 
- Web de l’Ajuntament (44). 
- Facebook (65). 
- Twitter (10). 
- YouTube (6). 
- Blogs (16). 
 
Altres: 
- En blanc (82). 
- Per una amiga. 
- Blog de Segur. 
- Internet. 
- Facebook, grup Calafell (2). 
- Diari Tarragona. 
 
2. Consideres que reps prou informació del que passa al municipi? 
- Si (34). 
- No (49). 
- NS/NC (4). 
 
3. Creus que els mitjans de comunicació municipals són transparents i 
reflecteixen la pluralitat política i social del municipi? Puntua-ho en una 
escala d’1 a 5, en la qual 1 significa que no ho són gens i 5, que ho són 
molt. 
- 1 (18). 
- 2 (10). 
- 3 (41). 
- 4 (15). 
- 5 (4). 
 
4. T’agradaria rebre més informació del que fa l’Ajuntament? 
- Si (69). 
- No (10). 



- NS/NC (7). 
 
5. Quina és la informació que t'agradaria rebre? 
- En blanc (44). 
- De tot tipus (9). 
- Ajudes, beques, serveis, normativa. (2) 
- Sobre seguretat ciutadana (2) 
- Debats per a millorar el civisme i oci. 
- Ocupació. Ofertes de feina. (4) 
- Horaris de transport. 
- Informació sobre canvis de la via pública que ens poden afectar (voreres). (4)  
- Informació sobre els plens. (4) 
- Atenció personalitzada al ciutadà, avantatges. (2) 
- Projectes dels barris, millores que s'han realitzat, nous projectes. (5) 
- Econòmica, accions comercials, patrocini, accions sobre l’abús que fa la 
immigració, turisme i accions relacionades. 
- Avenços socials. 
- Cursos, activitats infantils, ensenyament. (6) 
- Del que passa al municipi, però amb opinions de tothom. 
- Estat de comptes, sous de regidors, compliment dels pressupostos. (7). 
- Decisions respecte a neteja, enllumenat, manteniment parcs i jardins. (3) 
- Activitats oci millores al municipi i a prop. (4) 
- Entitats, cultura. (3) 
 
6. T’agradaria rebre informació sobre fets d’actualitat a Calafell, la tasca 
de les entitats ... ? 
- Si (81). 
- No (2). 
- NS/NC (4). 
 
7. Per quin canal t’agradaria rebre més informació? 
- Web municipal (40). 
- Aplicació mòbil (40). 
- Xarxes socials (56). 
- Una publicació impresa en paper (9). 
 
Altres: 
- En blanc (83). 
- En paper o informació en persona. 
- Whatsapp 
- Correu electrònic (2). 
- Totes les clicades. 
 
8. Creus que l’Ajuntament garanteix el dret a la informació? Puntua-ho en 
una escala d’1 a 5, en la qual 1 significa que gents i 5, que molt. 
- 1 (13). 
- 2 (18). 
- 3 (24). 
- 4 (29). 
- 5 (4). 



 
9. Creus que la web municipal és transparent i ofereix informació 
fidedigna? Puntua-ho en una escala d’1 a 5, en la qual 1 significa que 
gens i 5, que molt. 
- 1 (13). 
- 2 (13). 
- 3 (37). 
- 4 (20). 
- 5 (5). 
 
10. Creus que la informació important està a l’abast de tothom? Puntua-
ho en una escala d’1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt. 
- 1 (20). 
- 2 (24). 
- 3 (27). 
- 4 (11). 
- 5 (6). 
 
11. Creus que hi ha informació que no es dóna? 
- Si (53). 
- No (8). 
- NS/NC (26) 
 
Quina: 
- En blanc (54). 
- Major detall de les despeses. 
- Com es controlen les subvencions. 
- Manca resposta a l'estat d'instàncies i línia verda (2). 
- Ofertes de treball i bases dels concursos per oportunitats laborals. 
- Costos de les activitats. (2) 
- Alguns temes. De tot. (6) 
- Ajudes a gent gran per l’IBI. 
- Prioritat de les Obres als carrers, noves construccions. 
- Es dóna, però en alguns casos importants no arriba a propietaris. 
- Decisions importants que es prenen en els plens. (3) 
- Com totes les institucions sempre hi ha informació oculta o no publicada (2). 
- Ajudes a immigrants. 
- Sou dels polítics. Càrrecs de confiança. 
- Els contractes de les empreses. (3) 
- La negativa. 
- Seguretat i prevenció riscos. 
- Sobre la transparència de l’ajuntament. 
- Augment d’impostos. 
 
12. Coneixes els serveis que presta l’Ajuntament de Calafell? 
- Si (51). 
- No (21). 
- NS/NC (9). 
 
Si has contestat que no, ens pots explicar a què ho atribueixes? 



- En blanc (76). 
- No arriba prou informació, tampoc a les bústies ni als correus electrònics (5). 
- Potser hi ha algun servei que desconec que em pugui servir. 
- Falta una guia dels serveis que presta l'ajuntament. 
- No m'interessa l’activitat turística de Calafell. M'interessa els serveis a la 
població: escolar, transport, ajuts als pensionistes etc ... 
- A la manca de transparència. 
 
13. Quins canals uses per adreçar-te a l'Ajuntament quan ho necessites? 
- Atenció presencial a les oficines del SAC (58). 
- Tràmits en línia (22). 
- Telèfon (36). 
- Correu electrònic (14). 
- Xarxes socials (25). 
 
Altres (digues quins) 
- En blanc (84). 
- Plens. 
- Blog de Segur. 
- El SAC és la més eficaç. 
- Línea verda. 
 
14. Creus que s’ha de potenciar l’atenció en línia? 
- Si (65). 
- No (5). 
- NS/NC (12). 
 
15. Creus que és fàcil parlar amb l’alcalde? Puntua-ho en una escala d’1 a 
5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt. 
- 1 (10). 
- 2 (12). 
- 3 (31). 
- 4 (12). 
- 5 (17). 
 
16. Creus que és fàcil parlar amb els regidors? Puntua-ho en una escala 
d’1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt. 
- 1 (13). 
- 2 (21). 
- 3 (29). 
- 4 (9). 
- 5 (9). 
 
17. Creus que els tècnics municipals són accessibles? Puntua-ho en una 
escala d’1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt. 
- 1 (16). 
- 2 (20). 
- 3 (30). 
- 4 (10). 
- 5 (4). 



 
18. La informació que hagueu pogut rebre de polítics o tècnics, ha estat 
clara i us ha resultat útil? Puntua-ho en una escala d’1 a 5, en la qual 1 
significa que gens i 5, que molt. 
- 1 (19). 
- 2 (20). 
- 3 (24). 
- 4 (10). 
- 5 (7). 
 
19. Sentiu que teniu el mateix accés als regidors del govern municipal que 
als de l’oposició? Puntua-ho en una escala d’1 a 5, en la qual 1 significa 
que gens i 5, que molt. 
- 1 (14). 
- 2 (17). 
- 3 (33). 
- 4 (9). 
- 5 (4). 
 
20. Et sents representat ? Puntua-ho en una escala d'1 a 5, en la qual 1 
significa que gens i 5, que molt. 
- 1 (23). 
- 2 (21). 
- 3 (29). 
- 4 (6). 
- 5 (4). 
 
Si a la pregunta anterior has contestat que poc o gens, com et sentiries 
representat ? 
- En blanc (67). 
- Que pogués votar més decisions. Referèndums online. Enquestes (4) 
- Fomentant les associacions veïnals i que siguin representatives. (2) 
- Més sinceritat per part de l’ajuntament, amb més ajudes als més desfavorits. 
- Crec que es prenen més decisions per beneficiar els comerços que als 
ciutadans. Com el carril bici o les terrasses a la platja de Calafell. I que les 
entitats que han estat consultades en el carril bici no són transparents. (2) 
- Poca representació i accions per propietaris de cases de segona residència. 
- Canviant els polítics. (6) 
- Que tractessin per igual a Segur que a Calafell. 
- Fent més accions comercials, baixant impostos. 
- Tenint més cura del poble i escoltant les crítiques constructives. (2) 
- Millorant l’ocupació i l’atenció social. 
 
21. Creus que participes en la presa de decisions municipals? Puntua-ho 
en una escala d’1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt. 
- 1 (49). 
- 2 (21). 
- 3 (7). 
- 4 (3). 
- 5 (1) 



 
22. Creus que les entitats, associacions i col·lectius han de tenir més pes 
en la presa de decisions? Puntua-ho en una escala d’1 a 5, en la qual 1 
significa que gens i 5, que molt. 
- 1 (12). 
- 2 (5). 
- 3 (19). 
- 4 (16). 
- 5 (29). 

  
23. Com creus que s’haurien d’aprovar els projectes o inversions 
municipals? 
- Ho ha de decidir la corporació, vivim en una democràcia representativa (18). 
- Han d’existir organismes representatius de la ciutadania i el teixit social (53). 
- Amb la presentació d’iniciatives emparades per un grup de veïns (36). 
 
Altres (especifiqueu) 
- En blanc (79). 
- La democràcia és representativa, però també ha de ser deliberativa i tenir en 
compte les diferents sensibilitats. 
- Les entitats estan polititzades i són partidistes i interessades. (2) 
- Prioritzar els veïns, no els comerciants. 
- Haurien d’haver votacions per qualsevol decisió. Referèndums consultius. (3) 
- Processos de participació ciutadana. 
 
Si a la pregunta anterior heu contestat que amb iniciatives presentades 
per un grup de veïns, com creieu que s'hauria d'establir un mínim 
representatiu? 
- Un número fix mínim de signatures (25). 
- Un percentatge dels empadronats que hi hagi en cada moment (23). 
 
En relació a la pregunta anterior, podeu fer un suggeriment de xifra 
mínima o de percentatge? 
- En blanc (68). 
- Depenent del barri o carrer, si hi viu més o menys gent, caldria fer un estudi. 
- 50 % (2). 
- 20 firmes d’un problema de carrer. 50 firmes problema de barri. 
- 45 %. 
- 500 signatures. 
- 300 signatures. 
- 10 % (2). 
- 2500 signatures. 
- Un 30% dels empadronats a la zona d'actuació. 
- 60 %. 
- 50 firmes. 
- Ha de ser equitatiu als 3 nuclis. 
- 80%. 
 



24. Considereu desitjable que es determini un import de les inversions 
municipals sotmès a processos de participació ciutadana? Puntua‐ho en 
una escala d'1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt. 
- 1 (5). 
- 2 (5). 
- 3 (18). 
- 4 (16). 
- 5 (37). 
 
En relació a la pregunta anterior, podeu fer un suggeriment de 
percentatge de les inversions que haurien de sotmetre's a participació 
ciutadana? 
- En blanc (35). 
- 10 % (3). 
- 25 % (3). 
- 100 % (9). 
- 80 % (5). 
- 30 % (7). 
- 60 % (2). 
- 50 % (5). 
- 20 % (6). 
- 1 %. 
- 30 % (6). 
- 80 % (4). 
- 45 %. 
-  5 % (2). 
-  70 % (2). 
- 33 %. 
- 95 % (2). 
- 75 %. 
- 40 %. 
- 2 %. 
- 3 %. 
 
25. Et semblaria bé que els majors de 16 anys poguessin participar en la 
presa de decisions o en organismes de participació? Puntua-ho en una 
escala d’1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt. 
- 1 (19). 
- 2 (10). 
- 3 (14). 
- 4 (15). 
- 5 (20). 
 
26. Per a poder opinar o participar, què necessitaries? Especifiqueu 
- En blanc (54). 
- Un espai telemàtic on fer les meves aportacions. (8) 
- Gestió adequada: informació prèvia i flexibilitat per a participació. (10) 
- Un departament específic per aquesta tasca. 
- Viure a Calafell. 



- Ser ciutadà i/o ser propietari (o viure de lloguer) d’un habitatge i/o negoci a 
Calafell i/o a Segur de Calafell (els ocupes no haurien de tenir dret a participar). 
- 18 anys. (3) 
- 21 anys. 
- Depèn del tema podrien opinar i participar, o no els menor de 16 a 18 anys. 
- Estar al corrent d'impostos, no tenir antecedents penals. 
- Convocatòria de reunions obertes per tractar assumptes específics. 
- Transparència i que les associacions siguin representatives. 
- Estar empadronat al poble amb un mínim d'un any. (2) 
- Estar empadronat amb un mínim de 2 anys. (2) 
- 3 anys empadronament. 
- Que es noti que estan preparats. Educació. 
 
27. Qui penseu que pot participar-hi? 
- Veïns a títol individual (20). 
- Només entitats legalment constituïdes (8). 
- Altres col·lectius (1). 
- Indistintament (49). 
 
28. Hi ha de poder participar veïns a partir dels 16 anys? 
- Si (52). 
- No (20). 
- NS/NC (8). 
 
29. En atenció a les característiques del municipi de Calafell, qui ha de 
poder demanar audiència pública? 
 
- Només els empadronats (28). 
- Qui, sense estar empadronat, tributi per tenir un habitatge o un local (7). 
- Indistintament els dos anteriors (37). 
- Qualsevol persona (7). 
 
30. Esteu d’acord, o no, que els temes a plantejar a l’audiència pública 
han de ser bàsicament de caire local? Puntua-ho en una escala d’1 a 5, en 
la qual 1 significa que gens i 5, que molt. 
 
- 1 (6). 
- 2 (4). 
- 3 (15). 
- 4 (26). 
- 5 (26). 
 
31. Quina periodicitat hauria de tenir l’audiència pública? 
- Mensual (29). 
- Semestral (8). 
- Trimestral (38). 
- Anual (2). 
 



32. Considereu bo que la representació dels veïns i dels barris es vinculi a 
les associacions veïnals? Puntua-ho en una escala d’1 a 5, en la qual 1 
significa que gens i 5, que molt. 
- 1 (14). 
- 2 (12). 
- 3 (18). 
- 4 (14). 
- 5 (22). 
 
33. Quina alternativa plantejaríeu en un moment donat? (Especifiqueu) 
- En blanc (73). 
- Crear un grup per a persones en risc d’exclusió social, de mesures urgents. 
- Sistema de referèndums o enquestes online. (2) 
- Cal fer altres grups de veïns, no em sento representat per les associacions 
veïnals. (5) 
- Consulta al total dels veïns empadronats. 
- Participar les associacions i els particulars. 
- Cada persona individualment. 
- Elegir per sorteig censal i demanar la seva participació si no vol següent. 
- Participació per internet a traves d’un grup tancat de veïns de Calafell, 
degudament identificats. 
- Obrir candidatures i escollir entre aquests. 
- Les associacions veïnals són un bon medi, però no tothom està disposat a 
pertànyer a l'associació que hi hagi en el seu barri. 
- Si, sempre que no tinguin vincles polítics i sempre que no obtinguin un 
benefici econòmic directe d'aquesta representació. 
- Un nombre de persones igual per nucli, i per un temps limitat. 
- Gent escollida i preparada. 
 
34. Haurien de participar-hi tots els partits polítics, inclos els que no tenen 
representació a l’Ajuntament? 
- No, només els que tinguin regidors en cada mandat (23). 
- Sí, però només els que s’hagin presentat a les darreres eleccions municipals, 
encara que no hagin aconseguit regidors (28). 
- Sí, encara que no s’hagin presentat, però que tinguin presència efectiva al 
municipi (una agrupació, un comitè, un local ...) (24). 
- No, no haurien de participar-hi (3). 
 
35. Penseu que haurien d’existir uns consells de participació temàtics, 
especialitzats en àmbits concrets? Puntua-ho en una escala d’1 a 5, en la 
qual 1 significa que gens i 5, que molt. 
- 1 (14). 
- 2 (2). 
- 3 (19). 
- 4 (19). 
- 5 (34). 
 
36. Actualment, existeix el consell escolar i s'ha creat, tot i que encara no 
funciona, el consell de seguretat. Quins altres consells temàtics creieu 
que podrien constituir-se? 



- Turisme (50). 
- Cultura (51). 
- Economia (38). 
- Esports (37). 
- Joventut (47). 
- Gent Gran (47). 
 
Altres (especifiqueu) 
- En blanc (75). 
- Convivència. (2) 
- Mobilitat. (2) 
- Festes. 
- Social. 
- Urbanisme, Via Pública. (2) 
- Seguretat ciutadana. 
- Ocupació. (2) 
- Arrels i tradicions. 
- Comerç. 
- Noves tecnologies. 
- Igualtat. 
 
37. Haurien de poder participar en aquests consells aquelles persones 
que no estan empadronades, però que tributen a Calafell per tenir-hi un 
habitatge o un local? 
- Si (37). 
- No (32). 
- NS/NC (8). 
 
Si heu contestat que sí, de quina forma? (especifiqueu) 
- En blanc (72). 
- A través de les associacions i grups veïnals. 
- Amb els mateixos drets que els empadronats. (7) 
- Aportant la seva experiència i escoltant les seves propostes. 
- Xarxes socials. 
- Presencial, per representació d'una altra persona o per telèfon / email. 
- Votant. 
- Sent representats per un grup / grups propi segons temàtica. 
- Convocant reunions explicant el motiu. 
- Tothom ha de dir la seva i sobretot que l’ajuntament l’escolti. 
 
38. La legislació preveu que en els referèndums només poden participar-
hi persones majors d’edat. Però en el cas de consultes, poden obrir-se a 
les que tenen entre 16 i 18 anys. Hi estaríeu d’acord? Puntua-ho en una 
escala d’1 a 5, en la qual 1 significa que gens i 5, que molt. 
- 1 (20). 
- 2 (4). 
- 3 (11). 
- 4 (19). 
- 5 (24). 
 



39. En atenció a les característiques del municipi de Calafell, haurien de 
poder votar, si més no a les consultes, persones no empadronades, però 
que tributin per tenir un habitatge o local? 
- Si (36). 
- No (36). 
- NS/NC (7). 
 
40. Desitges fer algun altre suggeriment o aportació? 
- En blanc (73). 
- Bústia de propostes. 
- Donar menys protagonisme a associacions de comerciants 
- El poble està massa enfocat al turisme, cal desenvolupar altres sectors, petita 
industria, tallers, etc... i no al polígon/especulatiu. (2) 
- Plantegeu‐vos també el model de turisme.  
- Acabar amb el caciquisme. 
- Genereu teixit empresarial, comercial i industrial. 
- Que s'accelerin i implantin ja aquests processos. 
- L’educació del nostres fills al municipi és molt baixa, no ni ha qualitat als 
centres educatius. 
- S’hauria d’enviar informació de tots els temes als domicilis dels ciutadans. 
- Més cultura i menys xivarri. 
- Engrescar al ciutadà en participar per decidir però de manera més 
personalitzada anant a preguntar a casa o convocant a les persones. 
Organitzar millor la proposta per crear iniciativa i bé comú. 
- Volia fer alguns aclariments: respecte a la participació de majors de 16 anys, 
és evident que són col·lectius amb necessitats diferents que per exemple gent 
de 40, 50, 60... S’hauria de veure quins temes els afecten. Respecte a la no 
participació dels no empadronats, també crec que no és el mateix viure a 
Calafell tot l’any que venir sols els caps de setmana i vacances. Tributen aquí, 
d’acord (només faltaria) però crec que precisament l’empadronament ha de 
donar uns drets diferents. 
- Escolteu a la gent del poble, solucions a conflictes, ajudes econòmiques, 
baixada de costos a autònoms i discapacitats, neteja de la immigració, més 
seguretat, control i neteja. 
- El poble és per les persones que hi viuen. Els que venen de vacances, encara 
que tributin no estan al dia a dia. 


