
 

 

Carta de Serveis Servei de Participació Ciutadàna 
 

Presentació 

La participació ciutadana en un municipi és un exponent de qualitat democràtica i transparència. 

Una eina per aportar i contribuir en les propostes del govern local, una fórmula per al control de 
la gestió municipal i com a requisit indispensable per a una ciutat veritablement sostenible, 
basada en la informació, el debat i el control públic de la gestió política. Fer partícip a la societat 
organitzada mitjançant les entitats i fomentar-la, tanmateix com a la societat no organitzada a 
prendre part de la presa de decisions, aportar succeïments i propostes. 

Reglament de Participació Ciutadana 

A continuació, us deixem l’enllaç de descàrrega del Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Calafell: 

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20
180202&anyp=2018&num=00708&v=i 

 

Què fem? 

Afavorim la participació directa i efectiva de la ciutadania de Calafell en la presa de decisions 
públiques i en la millora del seu municipi, mitjançant procediments d’informació i participació 
de les persones i les entitats en la gestió municipal. 

 

Què oferim? 

L'Oficina de Participació Ciutadana proporciona: 

• ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Amb l’objectiu de donar poder decisió a la ciutadania i assegurar la implicació dels veïns i les 
veïnes en els pressupostos municipals, des de Participació Ciutadana hem creat els Pressupostos 
Participatius. 

L’Ajuntament convoca cada any els Pressupostos Participatius perquè la ciutadania voti una 
part de les inversions (500.000.-€). 

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20180202&anyp=2018&num=00708&v=i
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20180202&anyp=2018&num=00708&v=i


 

 

Poden fer propostes qualsevol persona, empadronada o no, major de 16 anys; i poden votar les 
persones empadronades majors de 16 anys. Cada persona pot votar diferents propostes fins 
exhaurir el límit de 500.000.-€. 

Les propostes que es poden presentar han de ser inversions: 

- Relaciones amb l’espai públic o la millora d’equipaments municipals. 
- De competència municipal i sobre béns de propietat municipal. 
- Concretes i que donin resposta a una necessitat determinada. 
- Que compleixin la normativa vigent. 
- D’interès general. 
- Viables tècnicament. 

Enllaços als Pressupostos Participatius 2018-2020: 

https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2018 

https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2019 

https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2020 

 

 
• ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ 

Els Consells de Participació tenen com a objectiu estimular i canalitzar la participació de forma 
global dels ciutadans i ciutadanes i de les seves entitats en els assumptes municipals i fer 
possible la corresponsabilització govern-entitats ciutadanes. 

Els objectius dels Consells són: 

- La participació informativa. 
- La participació propositiva en l’estudi i debat de propostes. 
- La participació en la gestió i en el control municipal. 
- La potenciació de la democràcia, el pluralisme, l’autonomia i la participació. 

Els Consells Participatius poden tenir un àmbit d’actuació sectorial (Consells Municipals) o 
territorial (Consells de Barri). A més a més, es crea també el Consell Ciutadà que és el màxim 
òrgan de consulta i de participació per prendre decisions consensuades. 

Actualment, a Calafell comptem amb els següents Consells de Participació: 

- Consell Ciutadà 
- Consell de Barri de Calafell 
- Consell de Barri de Segur 
- Consell de Barri d’Urbanitzacions 
- Consell Municipal de Cultura 

https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2018
https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2019
https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2020


 

 

- Consell Municipal d’Acció Social 
- Consell Municipal d’Esports 
- Consell de Seguretat i Prevenció 

La seva seu s’ubica a les Dependències Municipals de la Platja (Carrer Sant Pere, 29 baixos, 
43820 Calafell). 

L’Agenda Participativa dels pròxims tres anys és la següent: 

ANY 2020 
 
Data:  19/03/2020  Consell de Barri de Calafell 
 26/03/2020 Consell de Barri de Segur 
 16/04/2020 Consell de Barri d’Urbanitzacions 
 30/04/2020 Consell Ciutadà 
 21/05/2020 Consell Municipal d’Esports 
 28/05/2020 Consell Municipal d’Acció social 
 18/06/2020 Consell Municipal de Cultura 
 
Data:  24/09/2020 Consell Ciutadà 
 15/10/2020 Consell de Barri de Calafell 
 19/10/2020  Consell de Barri de Segur 
 29/10/2020 Consell de Barri d’Urbanitzacions 
 19/11/2020 Consell Municipal d’Esports 
 26/11/2020 Consell Municipal d’Acció social 

21/12/2020 Consell Municipal de Cultura 
 
ANY 2021 
 
Data:  21/01/2021 Consell de Barri de Calafell 

28/01/2021 Consell de Barri de Segur 
 18/02/2021 Consell de Barri d’Urbanitzacions 
 25/02/2021 Consell Ciutadà 
 18/03/2021 Consell Municipal d’Esports 
 25/03/2021 Consell Municipal d’Acció social 

22/04/2021 Consell Municipal de Cultura 
 
Data:  29/04/2021 Consell de Barri de Calafell 
 20/05/2021 Consell de Barri de Segur 
 27/05/2021 Consell de Barri d’Urbanitzacions 
 17/06/2021 Consell Ciutadà 
 21/06/2021 Consell Municipal d’Esports 
 22/07/2021 Consell Municipal d’Acció social 

29/07/2021 Consell Municipal de Cultura 
 



 

 

Data:  23/09/2021 Consell de Barri de Calafell 
 30/09/2021 Consell de Barri de Segur 
 21/10/2021 Consell de Barri d’Urbanitzacions 
 28/10/2021 Consell Ciutadà 
 18/11/2021 Consell Municipal d’Esports 
 25/11/2021 Consell Municipal d’Acció social 
 20/12/2021 Consell Municipal de Cultura 
 
ANY 2022 
 
Data:  20/01/2022 Consell de Barri de Calafell  

27/01/2022 Consell de Barri de Segur 
 17/02/2022 Consell de Barri d’Urbanitzacions 
 24/02/2022 Consell Ciutadà 
 17/03/2022 Consell Municipal d’Esports 
 24/03/2022 Consell Municipal d’Acció social 

31/03/2022 Consell Municipal de Cultura 
 
Data:  21/04/2022 Consell de Barri de Calafell  

28/04/2022 Consell de Barri de Segur 
 19/05/2022 Consell de Barri d’Urbanitzacions 
 26/05/2022 Consell Ciutadà 
 20/06/2022 Consell Municipal d’Esports 
 21/07/2022 Consell Municipal d’Acció social 

28/07/2022 Consell Municipal de Cultura 
 
Data:  22/09/2022 Consell de Barri de Calafell 
 26/09/2022 Consell de Barri de Segur 
 20/10/2022 Consell de Barri d’Urbanitzacions 
 27/10/2022 Consell Ciutadà 
 17/11/2022 Consell Municipal d’Esports 
 24/11/2022 Consell Municipal d’Acció social 
 19/12/2022 Consell Municipal de Cultura 
 
ANY 2023 
 
Data:  19/01/2023 Consell de Barri de Calafell 

26/01/2023 Consell de Barri de Segur 
 16/02/2023 Consell de Barri d’Urbanitzacions 
 23/02/2023 Consell Ciutadà 
 23/03/2023 Consell Municipal d’Esports 
 30/03/2023 Consell Municipal d’Acció social 

20/04/2023 Consell Municipal de Cultura 
27/04/2023 Consell Ciutadà 



 

 

 

• EL DRET DE PETICIÓ VEÏNAL 

Els ciutadans i ciutadanes poden dirigir-se a qualsevol regidor, regidora o òrgan municipal per 
demanar informació i aclariments d’actuacions municipals. 

 

• EL DRET DE PROPOSTA VEÏNAL 

Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a presentar davant l’Ajuntament propostes d’actuació 
en relació amb les competències municipals o d’interès local. 

 

• LA INICIATIVA VEÏNAL 

Els veïns i les veïnes que gaudeixin del dret de sufragi actiu a les eleccions municipals podran 
exercir la iniciativa veïnal, presentant propostes d’acord o actuacions o projectes de reglaments 
en matèria exclusiva de competència municipal. 

 

• EL REFERÈNDUM I LA CONSULTA VEÏNAL 

L’Ajuntament pot consultar l’opinió dels veïns i de les veïnes en matèries de la seva 
competència, a través del referèndum i de la consulta veïnal.  

 
• L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

Les sessions d’audiència pública són actes de lliure concurrència, que es fan amb l’objecte que 
les entitats i els ciutadans i les ciutadanes puguin rebre oralment de l’equip de govern 
informació de certes actuacions político-administratives o puguin formular verbalment els seus 
suggeriments o propostes. 

 

• ELS NUCLIS D’INTERVENCIÓ PARTICIPATIVA (NIP) 

Els Consells de Participació promouran la creació de Nuclis d’Intervenció Participativa (NIP) 
especialment on no hi ha un teixit associatiu consolidat. Els NIP són grups de persones 
escollides a l’atzar que, després d’un procés d’informació plural i d’una deliberació col·lectiva, 
emeten un informe sobre un tema col·lectiu que necessita una resposta. 

 
 
 



 

 

• REGISTRE CIUTADÀ 

El Registre Ciutadà té com a objectiu recollir les dades de totes aquelles persones que han 
manifestat explícitament el seu interès per estar informades de l’activitat municipal, i per a 
participar en els òrgans i processos que aquest porti a terme. 

Poden inscriure’s totes aquelles persones empadronades a Calafell més grans de 16 anys; o que 
acreditin desenvolupar la seva activitat professional a la ciutat. 

Enllaç al Registre Ciutadà: 

https://decidim.calafell.cat/processes/inscripcions-registre-ciutada 

 

 

A qui ens adrecem? 

A tota la societat civil de Calafell, incloent-hi les diverses entitats i associacions que conformen 
el municipi. 

 

El nostre compromís 

A Participació Ciutadana ens comprometem a: 

- Donar a conèixer les activitats, els serveis i les obres que presta i executa la 
municipalitat 

- Facilitar que la població proposi i presenti peticions davant del Govern municipal 
- Incentivar la participació activa en la gestió dels afers ciutadans a través dels òrgans 
- Garantir una resposta puntual i fefaent pel que fa als seus requeriments davant 

l’administració municipal 
- Assegurar que la obligació sigui rebuda en audiència pels seus representats electes 
- Consultar a la ciutadania en relació a aquells assumptes que necessitin consulta popular 

o referèndum 
- Garantir l’associacionisme per a la defensa, promoció o impulsió de les iniciatives 

col·lectives que tenen relació amb la vida ciutadana.  

 

Ajudeu-nos a millorar: 

• Adreceu-vos al servei o truqueu-hi en les hores de més fluïdesa. 

• Acosteu-vos a les oficines més properes al vostre domicili. 

https://decidim.calafell.cat/processes/inscripcions-registre-ciutada


 

 

• Informeu-vos prèviament per telèfon o per canals telemàtics de la documentació 
necessària per al tràmit. 

• Veniu amb la documentació completa una sola vegada. 

• Feu el tràmit amb temps, sense esperar el dia de venciment. 

• Porteu la instància omplerta: guanyarem temps. 

• Feu-nos saber els errors que detecteu i els canvis en les vostres dades per mantenir el 
nostre fitxer actualitzat. 

 

Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari que teniu a la vostra disposició 
al portal calafell.cat, podrem millorar aquesta Carta de Serveis. 

 

Contacte 

Participació Ciutadana 

Carrer Joan Maragall, 30-32, Despatx 1 

43882 Segur de Calafell 

Horari: 

De dilluns a divendres: de 9:00 a 14:00 hores (atenció presencial amb cita concertada) 

Per telèfon: 977 699 009 (ext. 371) 

Per Internet: http://decidim.calafel.cat/ 

A la nostra adreça electrònica: pciutadana@calafell.org 

 

http://calafell.cat/temes-i-serveis/atencio-ciutadana
http://decidim.calafel.cat/
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