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1. Objectius i estructura de la sessió: 
 

 Presentar el pla de treball per a la redacció del Reglament de Participació. 
 Diagnosticar/analitzar la situació actual del Consell de Poble de La Torreta  
 Recollir possibles elements de millora  

 

2. Assistents 
 
Hi ha assistit el regidor de participació (en un primer moment), representants de les 
entitats de del Consell de Poble de La Torreta, membres de l’Associació de Veïns i 
ciutadania a títol individual.   
 
 

3. Desenvolupament de la sessió 
 
L’equip de Quòrum ha estat l’encarregat de dinamitzar i fer l’acta de la sessió.  
La sessió s’ha desenvolupat seguint els següents moments:  
 

 Presentació de la sessió a càrrec del regidor de participació ciutadana.  
 Presentació del procés participatiu i calendari per la modificació del Reglament, 

a càrrec de l'equip tècnic de Quòrum. 
 Torn de presentació de les persones assistents i expectatives sobre el Consell 

de Poble.  
 Aportacions dels i les participants: com millorem el Consell de Poble de La 

Torreta? 
 Resum de la sessió i cloenda. 

 

4. Contingut de la sessió 
 
El regidor de participació ciutadana agraeix l’assistència als i les participants i presenta 
la sessió. Dins el procés general per aprovar un nou Reglament de Participació 
Ciutadana de La Roca, on hi ha sessions polítiques, tècniques i ciutadanes, s’ha valorat 
que el Consell de Poble de La Torreta requeria un espai específic per tal que aquest 
pugui arribar a ser una veritable eina per incidir en la vida del poble.  

 

 



 
  
 
 
 
 
L’equip tècnic de Quòrum explica els diferents moments de la sessió i el calendari per a 
la modificació del reglament: després del procés participatiu, que acabarà a finals de 
març, la tramitació del reglament té una temporalització que implica 3 moments: 

 Aprovació al Ple Municipal 
 Període d’exposició pública durant 2-3 mesos, en què es poden presentar 

al·legacions 
 Aprovació definitiva al Ple Municipal 

 
Després, es contextualitza: què és la participació ciutadana?  
És la incorporació de la ciutadania en els assumptes públics i en la presa de decisions a 
través del debat i la construcció col·lectiva de propostes i iniciatives sota els valors de la 
proximitat, la transparència, l’eficàcia i el rendiment de comptes. 
 
I què és el reglament de participació ciutadana? 
És una normativa municipal, compartida entre l’Ajuntament i la ciutadania, que permet i 
facilita la implicació de la ciutadania en la vida púbica del poble. Aquest, regula molts 
canals i espais de participació dels quals, els Consells territorials, en són una part. 
Aquests canals i espais poden ser: 

 La iniciativa ciutadana: la ciutadania pot entrar per registre un número de 
signatures per proposar que hi hagi un debat al Ple municipal sobre un tema 
determinat. 

 Queixes i suggeriments: l’administració té la obligació de respondre en uns 
tempos que ha de complir (tot i que l’experiència diu que moltes vegades no es 
fa) 

 Intervencions en el Ple Municipal i en les Comissions informatives: es 
regula la forma com s’han de fer aquestes intervencions 

 Consultes populars: n’hi ha de refrendàries (els governs autonòmic i estatal 
les han d’autoritzar i són vinculants), les no refrendàries (les pot acordar el 
govern municipal però no són vinculants). Aquestes últimes són les que més 
s’han utilitzat, amb preguntes binàries que l’Ajuntament pot executar, donant 
validesa al resultat. 

 Audiències públiques: com ha de rendir comptes el govern municipal 
 Consells municipals de participació: n’hi ha de sectorials (per temes, com 

per exemple urbanisme, dona, educació...) o territorials (consell de poble o de 
barri, com per exemple el de la Torreta) 

 
S’obre un torn obert de paraules per expressar les expectatives sobre el Consell de 
Poble de La Torreta. Els i les participants estan d’acord en què el Consell de Poble no 
ha sigut d’utilitat, fins ara, per solucionar els problemes plantejats ni assolir els reptes 
que allà s’han proposat, com per exemple joventut i seguretat ciutadana.  
Les debilitats que ha manifestat el Consell són: 

- Sessions massa llargues i poc resolutives 
- Dificultat del treball conjunt entre entitats 
- Absència dels responsables polítics o utilització partidista per part  dels grups 

polítics quan s’acosten eleccions. 
- Inacció de l’Ajuntament per encarar la resolució dels temes plantejats. 

 
Aquestes debilitats han derivat en un desencís general que ha minvat la participació de 
moltes entitats i veïns i veïnes, que ja no assisteixen als Consells i, aquest, perd el seu 
potencial de representació dels col·lectius de La Torreta. 
Els i les participants també expressen una potencialitat, en el sentit que hi ha un espai 
de relació entre les entitats del barri i aquestes han augmentat la seva consciència 
global de barri, més enllà dels seus objectius particulars. De totes maneres, manifesten, 
que aquesta potencialitat també es pot treballar en el marc del Pla Comunitari de La 
Torreta. 



 
  
 
 
 
 
 
El dinamitzador de Quòrum comenta que el diagnòstic de molts consells municipals, 
tant sectorials com territorials s’assembla al que plantegen  sobre La Torreta i explica 
l’experiència de canvi del Consell de Barri de La Floresta, del municipi de Sant Cugat, 
que ha estat capaç de generar noves dinàmiques transformadores dels problemes del 
barri i explica que la normativa d’aquests consells és suficientment àmplia com per 
permetre canvis que millorin el funcionament d’aquest òrgan de participació. 
 
Els i les participants mencionen exemples de consells territorials que funcionen i estan 
d’acord en què hi ha d’haver voluntat política per resoldre els temes que s’hi plantegen.  
El dinamitzador i participants construeixen conjuntament propostes per canviar de forma 
radical el funcionament actual del Consell de Poble de La Torreta: 
 

- Que es puguin generar espais de treball amb pressupost assignat (per exemple, 
un percentatge del pressupost municipal). És bàsic per materialitzar projectes. 

- Tenir suport tècnic, que pugui fer convocatòries, actes i seguiment dels acords 
presos. 

- Altres tipus de recursos, com espais, permisos, facilitació de processos... 
- Participació dels responsables polítics i tècnics de les àrees dels temes que es 

tractin a les sessions del Consell 
- Que el protagonisme de les sessions el tinguin els grups o comissions 

generades en els espais de treball, per trencar el formalisme del Consell.  
- L’Associació de Veïns ha de tenir un paper important (presidir el Consell, per 

exemple) en tant que són l’entitat que vetlla pels interessos generals de La 
Torreta. 

- Les sessions han de ser més deliberatives i decisòries i menys informatives. 
- Que el nou Consell s’acompanyi d’altres mesures de transparència a nivell 

municipal (publicació de les actes dels plens, també dels precs i preguntes dels 
plens extraordinaris, compliment dels temps legals establerts per respondre les 
peticions, transparència respecte les inversions que es decideixen en les 
comissions de govern, obligació de participació ciutadana en determinats temes, 
per exemple, a partir de certa rellevància jurídica o d’un pressupost determinat) 

 
Des de Quòrum consultors hi ha el compromís de redactar un esbós inicial de 
reglament a mida de les necessitats i propostes que han sorgit del procés participatiu i 
de fer-lo arribar als participants com a esborrany, per tal d’acabar-lo de definir amb la 
ciutadania i les entitats en base a una proposta concreta. 
 
El dinamitzador resumeix la sessió comentant que la nova proposta de Consell ha de 
ser transformadora respecte l’actual per poder tornar a generar una il.lusió perduda. Els 
i les participants ressalten la importància de la voluntat política per resoldre temes a la 
Torreta. 


