Consell de Savis (Elne)
1. Origen i objectius

Aquest consell de participació, que emana de la voluntat municipal, té com a
principal objectiu mobilitzar la ciutadania a títol individual o organitzada en relació a
qüestions relacionades amb l'interès general. Entre els seus objectius destaquen
vetllar pel bon estat del municipi, remodelar, arreglar i habilitar la vila.

2. Impulsor del procés de participació

Els càrrecs electes del municipi

3. Responsable de la dinamització i
coordinació del procés (ens local o
empresa/institució externa)

Un responsable que és designat per part dels membres del Consell.

4. Àrees de l’ajuntament implicades

Diverses en funció dels projectes.

5. Fases i mètodes utilitzats

Reunió mensual en un espai municipal cedit per l’Ajuntament.

Electe municipal d’afers escolars

Algunes de les qüestions tractades en el marc d’aquest Consell han estat la millora
de la seguretat ciutadana, la neteja dels espais públics, les escoles, les associacions,
les festivitats locals, així com la identificació de petites reformes que s’haurien de
realitzar al municipi.
6. Estratègia de comunicació de
l’experiència

L’electe d’afers escolars, que assisteix a les reunions en representació de
l’Ajuntament, té la funció de transmetre les observacions i les demandes generades
en el marc d’aquest espai.

7. Participants (perfil)

Inicialment es va contactar per correu amb totes les persones grans del nostre
municipi. Les persones que van mostrar el seu interès van entrar a formar part del
Consell, però se'n poden afegir o poden deixar el Consell, segons la seva voluntat.

8. Resultats

Aquest Consell va entrar en funcionament l’any 2015.
Els participants d’aquest espai en fan una valoració positiva i destaquen com a
resultat una major preocupació per la vida del municipi.

9. Hi ha hagut avaluació del procés?
Principals resultats de l’avaluació

Cada electe respon a les preguntes i fan executar les demandes si això és possible.
S’informa a la població a través del butlletí municipal.

10. Pressupost de l’experiència

El pressupost d'aquesta experiència està inclòs en el pressupost del municipi.

