AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament de Recursos Humans i d’Organització

ACTA DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ (10-12-14)
ASSISTENTS:
Joan J. Gea, Glòria Prim, Miquel Gubert, Anna Sagrera, David Sagrera, Joan Gasull, Fermí
Ros, Alexand Weltz, David Costa, Sandra Mateu i Joan Fugarolas. S'excusa Manel Cerdà.
ORDRE DEL DIA:
1)
2)
3)
4)
5)

Aprovació, si s'escau, de l’acta de la reunió anterior
Butlletí informatiu del Pressupost 2015
Desenvolupament del PEPC durant el 2014
Valoració del Consell de Participació
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1) Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S'aprova l'acta.

2) Butlletí informatiu del Pressupost 2015
S'explica que des de l'àrea de promoció econòmica s'ha editat un fulletó que presenta els
pressupostos de 2015. Tot i que cada any es pot trobar tot l'expedient dels pressupostos
aprovats al web de l'Ajuntament, és el primer cop que també es fa un document
d'aquestes característiques. El document es presentarà a totes les entitats palamosines
registrades i als diferents consells existents el dia 17 de desembre a les 19 h a l'Espai del
Peix. En aquest acte s'entregaran els exemplars que es demanin a les persones assistents.
Es va valorar la idoneïtat de fer una bustiada a cada llar palamosina, però es va desestimar
tot i que hi haurà exemplars a diferents dependències municipals. Com a acció que va en el
camí que marca la llei de la transparència, la intenció és fer un document d'aquestes
característiques cada any.
Com que el document genera alguna pregunta, es fa una explicació general del seu
contingut.
Es demana quines són les desviacions dels pressupostos anteriors i es diu que cada any es
publiquen les desviacions un cop fetes les liquidacions durant el mes de març.
3) Desenvolupament del PEPC durant el 2014
S'expliquen les accions fetes segons els diferents apartats del pla estratègic de participació
ciutadana.
Organització municipal: Es fan reunions on hi assisteixen els membres de l'equip de govern
i els caps de les àrees de l'Ajuntament amb la intenció d'intercanviar informacions entre les
àrees i de millorar la transversalitat de les accions.
També s'ha consolidat la figura del tècnic de participació ciutadana durant el 2015 a mitja
jornada.
Comunicació: Es continua treballant en el desplegament de la Llei de Transparència a nivell
de facilitar l'accés a la informació per part del ciutadà.
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Un exemple concret és l'edició del fulletó del pressupost 2015.
S'apunta l'esforç que està fent Ràdio Palamós en aquesta línea. Es considera una eina cada
cop més útil.
Ciutadania/Entitats: Actualment hi ha 83 entitats inscrites al nou registre. És una dada més
realista respecte les 193 que hi havia inscrites en el registre anterior. En el primer
trimestre es farà públic i l'anterior desapareixerà a tots els efectes.
Formació: Durant el 2014 hi ha hagut cursos per al personal tècnic de l'Ajuntament.
Processos:
- Hi ha hagut el de la definició de la programació de la Festa Major 2014. És el segon any
que es duu a terme i ja s'està treballant en el de la Festa Major 2015.
- S'ha fet el procés participatiu per a definir els usos de Can Pere Tià. Aquest procés va
servir per "descobrir" totes les activitats que s'hi han anat desenvolupant i per redactar
unes normes d'ús.
- Procés participatiu telemàtic respecte l'asfaltatge de carrers i actuació urbanística al
passeig del Mar. Ja es va valorar el procés en l'anterior Consell de Participació. Es recorda
que es pretén tornar a utilitzar el sistema, integrant canvis i millores proposats en la
valoració.
- Procés deliberatiu per a la definició compartida d'una estratègia de Desenvolupament
Local a Palamós. Aquest procés ha estat proposat pel Consell Econòmic i Social i està en la
seva recta final.
4) Valoració del Consell de Participació
El president del Consell diu que ha estat un bon inici, però que no pot continuar funcionant
com ho està fent actualment. Diu que necessita una reestructuració profunda. Proposa
esperar a que s'hagin fet les eleccions i que hi hagi un altre regidor de participació
ciutadana per tornar a convocar-lo.
Es recullen altres aportacions:
- L'existència del Consell de Participació és positiva. La seva funció és motivar a l'àrea
perquè es desenvolupi el pla estratègic de participació ciutadana. Hem d'evitar que es
mori.
- Es podrien demanar representants de les associacions temàtics (de les entitats solidàries,
de les entitats culturals, de les AV...)
- No hem sabut i cal implicar a la gent.
- Les normes són molt rígides i cal canviar-les per permetre l'assistència de més gent.
- La funció estrictament consultiva del consell limita la motivació a participar-hi.
- Cal donar-li utilitat i que no tingui una funció informativa únicament.
Es proposa fer una jornada de reflexió per revisar tant les normes del Consell de
Participació com els projectes.
5) Precs i preguntes
Al no haver-hi altres qüestions, es tanca la reunió a les 9 del vespre.

