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Verges és un poble que es caracteritza per tenir un 
gran nombre d’entitats molt representatives i acti-
ves que fan possible que hi hagi una dinamització 
cultural, esportiva i de lleure molt important. Des de 
fa un temps es treballa per millorar la participació i 
la implicació dels habitants de Verges en la gestió 
per a la millora de la qualitat de decisions que es 
prenen des de l’Ajuntament. En aquest 2007, se-
guint el projecte de l’any anterior, Compartim, hem 
continuat treballant per dinamitzar la participació a 
Verges a partir dels òrgans existents –consells de 
joves i infants i el Consell de la Gent Gran– i d’un nou 
projecte de participació, anomenat Cap a un model 
d’acollida a Verges. 

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A VERGES: 
«COMPARTIM» I «CAP A UN MODEL D’ACOLLIDA»

Els dos principals objectius d’aquest any han estat 
en primer lloc, consolidar, enfortir i buscar la màxima 
representativitat de les estructures de la participació i, 
en segon lloc, generar un debat sobre el model d’acollida 
que es vol per al poble i concretar algunes actuacions.

Per a poder dinamitzar la participació i alhora treballar 
el projecte Cap a un model d’acollida, s’han proposat els 
següents espais, que han permès i permetran que tota 
la gent del poble tingui el seu espai i el seu moment per 
a participar en els temes que els afecten. 

Us presentem un esquema de com s’ha organitzat la 
participació al municipi i us expliquem què són i per a 
què serviran aquests espais. 

Consell de Poble de Verges

És un òrgan de participació obert a tots els ciutadans 
i entitats, en el qual es podran dur a terme debats 
sobre diferents temàtiques. Aquest serà un espai de 
relació i comunicació entre les entitats, la ciutadania i 
l’Ajuntament, i també servirà per a canalitzar la infor-
mació pública. És el màxim òrgan representatiu i de 
consulta. 

Components
 - Alcaldessa (presidència del Consell).
 - Regidora de Participació Ciutadana.
 - Un representant de cada un dels grups polítics.
 - Un representant de cada consell sectorial
 (Infants,Joves, Gent gran).
 - Un representant de cada entitat registrada al fitxer 
 municipal.

 - Fins a 4 ciutadans empadronats a Verges.
 - Un representant de la taula tècnica.
 - Un regidor en la matèria discutida (amb veu però 
 sense vot).
 - Els tècnics o experts necessaris, si ho requereix el    
 tema (amb veu però sense vot).

Funcions
 - Consulta sobre polítiques i iniciatives de l’Ajuntament, 
  tant a entitats com als ciutadans en general.
 - Seguiment i dinamització dels processos participatius
 oberts a la vila i de les propostes aprovades en el Ple 
  i en els processos en general.
 - Proposició d’actuacions en matèria de participació  
 ciutadana o en altres aspectes que tinguin a veure  
 amb les polítiques locals.
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Funcionament
 - Les convocatòries del Consell de Poble les farà  
 l’alcaldessa.
 - L’ordre del dia s’establirà des de l’Ajuntament.
 - El Consell de Poble es reunirà un mínim de dues  
 vegades l’any de manera ordinària, i es podran con 
 vocar altres reunions de caire extraordinari a petició  
 de l’alcaldessa.
 - Les actes de cada reunió seran públiques, amb els   
 acords presos de cada consell. 

Consells sectorials

Són espais consultius per un col·lectiu més específic 
del poble per tal que puguin ser informats i reflexionar 
o fer propostes sobre allò que cregui és més important 
pel poble des de la seva percepció.

Funcions
 - Realitzar propostes d’actuació respecte el seu   
 propi sector (joves, adults, gent gran, entitats) i fer 
 una avaluació respecte les accions que s’han proposat
 - Participar en el consell de poble.

Taula tècnica 

Té un caràcter més tècnic i unes funcions més especí-
fiques de coordinació i participació tècnica en l’àmbit 
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local. És un òrgan de caràcter més reflexiu, estratègic 
i flexible. 

Aquest és un grup de treball o «motor» de tots el 
processos de participació que s’engeguin al poble, i 
donen un seguiment al Consell de Poble de Verges. A 
través de la Taula es buscarà el consens i l’anàlisi de 
cada projecte.

Components
 - Regidora de participació. 
 - Tècnics / Professionals del poble: ACAS, metge,  
 CAP, serveis socials, tècnica de Participació i Immigració,
 direcció de l’escola o un mestre, escola bressol. 
 - Representants de les bases socials: rector, Caritas      
 i altres col·lectius en funció de la temàtica que cor- 
 respongui. 

Esperem que a través d’aquests espais de participació 
pugueu sentir-vos també partícips de les iniciatives locals 
per a poder continuar apostant per treballar per una de-
mocràcia més participativa. La veu de tothom és molt 
important; tenim molt a dir i a compartir per a assegurar 
un bon futur per a nosaltres, per a Verges.

Fins l’any que ve i moltes gràcies per la vostra col-
laboració!

EQUIP TÈCNIC DEL PROJECTE




