
 
 
 

Plenari del Consell de Ciutat 

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 

- Plaça Filadores Teixidores 

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 (?) 

 


