AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Participació Ciutadana

CONSELL DE PARTICIPACIÓ.

27-06-17

ASSISTÈNCIA: Joan Bohigas, Montse Cervera, Joan Gasull, Roser Huete, Rosa Mª Medir,
Arcadi Moradell, Glòria Prim, David Sagrera i Joan Fugarolas.
S’excusen: Marta Creixell, Alexan Weltz, David Carol, Marçal Gallego i Maria Puig.
Es reuneix el Consell de Participació Ciutadana amb un únic punt de l’ordre del dia que és:
 Valorar les 7 propostes de participació ciutadana rebudes per a la redacció del Pla
Especial del Port de Palamós.
S’explica que el tribunal valorarà les condicions tècniques amb un màxim de 45 punts i que
aquestes inclouen el programa de participació ciutadana que se’ls hi atorgarà un màxim de 5
punts.
Se’ns demana que com a Consell de Participació Ciutadana fem una valoració dels programes
de participació ciutadana per fer-la arribar al tribunal que seleccionarà l’empresa redactora.
Valorem cada projecte puntuant de 0 a 5 tenint en compte sobretot dos indicadors.
a. Quin paper hi té la ciutadania i des de quin moment entra en acció.
b. Quina és la metodologia i el grau de desenvolupament del projecte de participació

El resultat de la nostra deliberació és el següent:
NOM EMPRESA

PUNTUACIÓ COMENTARIS

Fortià Arquitectes

5

Molt correcte. Especifica les fases. Té en compte la ciutadania des de l'inici.

Funitec La Salle

2

La filosofia està bé, però el desenvolupament és confús.

ICCCATALONIA

0,5

Dóna èmfasi als experts i no compta amb la ciutadania.

SCOB

2

És correcte, però breu. No explica el com es farà.

SENER

2,5

És breu però ben plantejat.

TECPLAN

0,5

És poc participatiu amb la ciutadania.

MCRIT

2,5

Bona metodologia.

Feta la valoració, es demana al tribunal que ens faci saber quina puntuació acaba atorgant a
cada projecte de participació que s’ha presentat.
També es pregunta si en el tribunal hi haurà algun membre de l’Ajuntament i si no és així, quin
paper té l’Ajuntament en el procés de selecció.

