
Plenari del Consell de Ciutat

ORDRE DEL DIA

Dilluns 02/12/2019, 19:30h, Aula de Formació de la Coma Cros

0. Benvinguda → Alcalde de Salt Jordi Viñas

1. Presentació dels membres representants → Carles Gras

2. Introducció a la situació actual del Consell de Ciutat → Carles Gras i Queralt 

Tardio

- Punts negatius:

a. Connotació negativa del seu funcionament

b. Falta d’implicació o interès polític

c. No hi ha un sentiment de ‘’co-responsabilitat’’ entre la ciutadania

d. Manca de força en els papers dels tècnics

e. Qüestions idiomàtiques

f. Calendari

- Punts positius

a. Opinió  molt  positiva  del  projecte,  cal  prioritzar  la  participació  de  la

ciutadania per afavorir aquesta opinió

b. Es  considera  que  les  propostes  s’han  de  plantejar  des  del  propí
Consell  de Ciutat o els tècnics que formin part d’aquest. Agilitzar la
presentació de diverses problemàtiques. 

- Solucions i propostes

3. Introducció a Decidim.salt (funcionament i futur)

Decidim Salt té per objectiu oferir a la ciutadania informació centralitzada de 

processos participatius en la seva globalitat, així com ser una eina en sí mateixa per 

a implementar accions participatives dels veïns i veïnes que contribueixin a millorar 

les polítiques municipals de Salt. 



Les publicacions a la web seran sobre processos participatius ja realitzats, de futurs 

que es faran en línia, i també com una eina informativa complementària d’aquelles 

que es fan a peu de carrer amb la ciutadania.

Com podeu interactuar a la web:?

● No estant Registrats/des o Verificats/des (consulta d'informació)

● Estant Registrats/des a la web (veure els processos participatius, afegir 

propostes, etc)

● Estant Verificats/des respecte al cens municipal (votar en les consultes, ...etc)

4. Propers projectes

Ja apareixen a la plataforma de Decidim.Salt, seran actualitzats abans de festes 

amb tota la informació.

- Carrer Dr.Castany, obres destinades a la millora de la situació del carrer que 

no afectaran al número d’ahbitatges ni locals

- Plaça Filadores Teixidores, obres destinades a la millora de l’organització del 

parc i al seu manteniment durant els anys. 

5. Debat Obert:

- Quin és el futur del Consell de Ciutat i del Consell de Barri? 

- Com hem d’enfocar aquests projectes? Com treballar-hi?

6. Agraïments i Tancament → Jordi Viñas

ACTA DE LA REUNIÓ

Benvinguda → Tècnic de l’Ajuntament; Carles Gras

Toni Vidal, en representació de l’Ajuntament de Salt, dóna la benvinguda als membres del 
Consell de Ciutat.



Es fa una breu presentació de cada assistent1 i s’exposa en representació de quin 
sector/entorn venen com a membres del Consell de Ciutat.

Carles Gras exposa l’interès per part de l’Ajuntament en mantenir i millorar els espais de 
participació ciutadana, així com el Consell de Ciutat. 

Es defineix el concepte de Consell de Ciutat i com es buscarà a partir d’aquesta legislatura 
optimitzar aquest recurs.

S'entén per tant el Consell de Ciutat com; ‘’el màxim òrgan consultiu i de participació de 
l’Ajuntament de Salt, en què els representants de l’Ajuntament i de la ciutadania debaten els
principals temes d’actualitat que afecten el municipi a través d’una actitud de compromís i 
de coresponsabilitat’’.

Durant el Consell de Ciutat es tractaran qüestions ‘’macro’’ que afectin al municipi, les 
qüestions més específiques que afectin a un sector de la població i/o barri es tractaran a un 
altre òrgan consultiu anomena’t Consells de Barri.

Els Consells de Barri s’entenen com: ‘’un espai de trobada entre Ciutadania, Tècnics i 
Polítics de l’Ajuntament’’. Les idees bàsiques del Consell de Barri són:

- Pensem en clau de barri, no de queixa particular.

- Tractem temes relacionats amb la comunitat i la convivència, que són comuns i compartits 
entre els veïns i veïnes.

1. Introducció a la situació actual del Consell de Ciutat     

Carles Gras com a actual tècnic de participació de l’Ajuntament de Salt i amb la 
col·laboració de Queralt Tardio com a becaria del departament d’Alcaldia, exposen un breu 
resum de les darreres trobades del Consell de Ciutat, analitzant les Actes de les anteriors2 
trobades per posar al dia als nous membres. D’entre els punts trobats es destaca:

a. Millorar les connotacions del seu funcionament  

 Caldria que tingués continuïtat i treballar perquè hi hagi el retorn adeqüat als temes 
oberts, calen respostes positives i continuades. 

 Cal evitar la frustració dels seus membres, buscant així una connotació positiva de la idea
i el seu funcionament.

 Falta d’implicació o interès polític. En aquest punt es valora molt positivament que per 
primera vegada en molt de temps tots els partits polítics amb representació al plenari 
municipal son presents a la reunió.

 Cal un compromís polític important de tots els partits representats al plenari municipal, 
perquè hi hagi un retorn adequat.



Es planteja (consell de ciutat 19/3/2019), la necessitat de continuar amb aquest projecte 
més enllà dels resultats electorals, per tant fa falta un consens polític sumat a una implicació
activa per part de tots els partits amb representació a la ciutat de salt.

Es proposa demanar als partits que prenguin l’acord de presentar als plens municipals les 
resolucions i conclusions dels consells de ciutat, a més a més que cada partit definís la seva
posició sobre l'existència del consell de ciutat i els consells de Barris.

Durant la Sessió del 5 de novembre de 2018 es va proposar no haver de fer canvi de 
membres no polítics (ciutadania) a cada canvi de legislatura (tothom hi va està d'acord), 
però va faltar validar-ho per part del Consell de Ciutat, aquesta proposta no va rebre una 
resolució efectiva. Es proposa un canvi dels estatuts del Consell de Ciutat per a incloure-hi 
aquest punt i també afegir-hi la figura del jutge/ssa de Pau.

b. No hi ha un sentiment de ‘’co-responsabilitat’’ entre la ciutadania  

Cal crear una xarxa de ciutadans proactius (crear un sentiment de co-responsabilitat) de tots
els barris de Salt. Cal una feina important en captar propostes que siguin col·lectives o 
col·lectivitzar les queixes individuals.

Cal generar una sensació d'empatia per part dels dirigents dels diferents òrgans en qüestió 
cap a la ciutadania afectada, aquest sentiment estaria relacionat en mantenir la part 
pedagògica d'aquestes entitats i reforçar la idea de: ''per a cada problema que es presenta 
que també es doni una proposta o solució vàlida''

Fer entendre a la ciutadania que els Consells de Barri són un òrgan de participació directa, 
en clau territorial.

Però que el Consell de Ciutat es definiria com a òrgan participatiu i consultiu amb visió 
global de ciutat, per a revisar, valorar i assessorar sobre les propostes dels Consells de 
Barri.

c.  Manca de força en els papers dels tècnics

Creació d'una figura tècnica o d'un cos tècnic relacionat amb la Participació ciutadana per a 
potenciar la seva continuïtat i un progrés continu, més enllà de les diferents figures lligades 
a càrrecs de confiança actuals.

El perfil tècnic va ser ben valorat en la sessió del dia 19 de març del 2019, més enllà dels 
perfils polítics presents, es proposa la participació dels polítics i tècnics en tallers 
preparatoris perquè les iniciatives fossin factibles. 

d.      Qüestions idiomàtiques

És destacable tenir en compte la forma i funcionament de la ciutat de salt en les seves 
característiques culturals, per tant durant els Consells de Barri s'hauria de tenir en compte 
les possibles barreres idiomàtiques dels participants.



La feina prèvia de recull de propostes també ha de passar per treballar amb els serveis de 
proximitat com la policia, el Juguem, Serveis socials, i major implicació de les escoles 
també.

2. Consideracions dels membres del Consell de Ciutat

Es fa especial enfasis a la necessitat de millorar el compromís polític i el retorn per part de 
l’Ajuntament respecte cada qüestió esmentada a les reunions tant del Consell de Ciutat com
de Barri, ja que molts temes tractats en el passat per part del Consell de Ciutat en diverses 
comissions han quedat sense resposta ni retorn per part de l’Ajuntament.

Es qüestionen els canals de comunicació i difusió de les anteriors trobades tant del Consell 
de Ciutat com dels Consells de Barri, cal explorar nous formats per a abarcar totes les 
generacions i plantejar aixi una nova estratègia de difusió de les plataformes i espais de 
participació ciutadana, accesibles als veïns i veïnes de Salt.

3. Introducció a Decidim.salt (funcionament i futur)

Decidim Salt té per objectiu oferir a la ciutadania informació centralitzada de processos 
participatius en la seva globalitat, així com ser una eina en sí mateixa per a implementar 
accions participatives dels veïns i veïnes que contribueixin a millorar les polítiques 
municipals de Salt. Les publicacions a la web seran sobre processos participatius ja 
realitzats, de futurs que es faran en línia, i també com una eina informativa complementària 
d’aquelles que es fan a peu de carrer amb la ciutadania.

Com podeu interactuar a la web:?

Es busca potenciar l'ús d’aquesta plataforma, serà actualitzada de forma habitual amb nous 
processos com els esmentats a aquesta reunió (vegeu el punt 4) a més d’altres projectes 
que ja es poden visualitzar a la web: proper concurs per a escollir la mascota dels Itineraris 
Segurs.

Es recomana que els assistents s’inscriguin a la plataforma, per a fer-ho entreu a: 
https://decidim.salt.cat/ i seguiu els passos que us hem explicat anteriorment just en aquest 
punt.

4. Propers projectes

Ja apareixen a la plataforma de Decidim.Salt, seran actualitzats abans de festes amb tota la
informació.



- Carrer Dr.Castany, obres destinades a la millora de la situació del carrer que no afectaran 
al número d’habitatges ni locals: reunió amb els veïns i veïnes previst pel dia 10.12.2019.

- Plaça Filadores Teixidores, obres destinades a la millora de l’organització del parc i al seu 
manteniment durant els anys: reunió amb els veïns i veïnes prevista pel dia19.12.2019.

5. Debat Obert

Una de les qüestions tractades és en relació als estatuts del Consell de Ciutat i la manca de 
retorn per part de l’Ajuntament en relació als temes tractats en anys anteriors.

S’acorda que es buscaran quins temes es van tractar durant aquelles trobades del Consell 
de Ciutat per a fer un resum de la situació de cada un d’ells, i poder fer així el retorn 
adeqüat de cada tema i prendre els punts ‘’no tancats’’ com a punts de ‘’partida’’ d’aquest 
nou Consell de Ciutat.

També es demana a tots els membres presents que identifiquin problemes i temàtiques que 
afecten a la ciutat de Salt per a ser tractades a les futures reunions del Consell de Ciutat. 

Es plantegen també els problemes per a escollir els representants dels Consells de Barri, 
s’ha d’entendre aquest càrrec com de responsabilitat, la perspectiva més imparcial possible 
de les necessitats i mancances del seu barri, en el cas dels/ les represenants de cada 
generació, es busca que aportin el seu punt de vista de com haurien de funcionar aquests 
espais de participació per a millorar l’accés i l’atractiu de caras a la franja de població que 
representen.

Es qüestiona la representativitat del Consell de Ciutat de la diversitat de la vila de Salt. 
Carles Gras exposa la dificultat de trobar persones amb interès i motivació per a seguir 
aquest projecte, no és fàcil però és feina de tots nosaltres millorar aquesta situació i poder 
incorporar nous membres que representin la diversitat del municipi. 

Un cop els Consells de Barri es restableixin i obtinguin una maduresa en quant al seu 
funcionament es buscarà la millor fòrmula per incorporar-los a les trobades del Consell de 
Ciutat.

Respecte els canals de comunicació és considera que s’ha d’invertir més, millorar 
l’informació disponible dels ciutadans per a tenir un major coneixement de quines vies tenen
per a presentar les seves queixes o propostes, entenent la diversitat de queixes o propostes
que de forma molt esquemàtica seria:

- Consell de Ciutat; problemes de caràcter macro amb afectació a tota la ciutat.

- Consells de Barri; problemes de caràcter de barri, de l’entorn més proper, d’un carrer, una 
plaça, una comunitat d’usuaris . . . 



- Oficina de queixes i suggeriments; tots els ciutadans poden plantejar tal i com indica el 
nom aquelles queixes, suggeriments, avisos a l’ajuntament de Salt per actuar sobre temes 
puntuals que es detecten.

A les 21:30h es dóna per acabada la sessió.


