AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament de Recursos Humans i d’Organització

ACTA DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ (10‐04‐14)
ASSISTENTS:
Teresa Ferrés, Joan J. Gea, Glòria Prim, Raquel Gallego, Miquel Gubert, Anna Sagrera,
David Sagrera, Joan Gasull, Fermí Ros, Francesc Puig, Manel Cerdà, Josep Vilanova, David
Costa, Sandra Mateu i Joan Fugarolas.
ORDRE DEL DIA:
1)
2)
3)
4)
5)

Aprovació de l’acta de la reunió anterior
Projecte "Projecció Palamós 2020" dins del Consell Econòmic i Social
Nou Procés Participatiu vinculat a les inversions de 900.000 €
Valoració del projecte de Participació Ciutadana "Festa Major 2014"
Informació de l'estat actual del projecte de Participació Ciutadana "Pla d'usos de
Can Per Tià"
6) Altres qüestions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1) Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S'aprova l'acta.
2) Projecte "Projecció Palamós 2020" dins del Consell Econòmic i Social
S'explica que des del Consell Econòmic i Social s'ha impulsat un procés deliberatiu per a la
definició d'una Estratègia de Desenvolupament Local a Palamós amb la mirada posada al
Palamós del 2020. El tècnic contractat per a desenvolupar aquest procés ens explica les
línees generals. Aquest procés s'acabarà al juliol.
Us adjunto el document utilitzat en la presentació.
3) Nou Procés Participatiu vinculat a les inversions de 900.000 €
Aquest any es faran inversions per un import d'1,4 milions d'€. D'aquest import, es posarà
a participació ciutadana 900.000 €, dividits en dos blocs. 150.000 € seran per fer la
rehabilitació del passeig del mar i 750.000 € seran per fer arranjaments de diferents
carrers de la vila. El procés es farà telemàticament per poder arribar a més gent de la que
arribaria si es fes de manera presencial.
Us adjunto un document que explica les inversions que s'executaran durant el 2014 i els
seus costos.
4) Valoració del projecte de Participació Ciutadana "Festa Major 2014"
Es passa el vídeo que s'ha fet per a la justificació de la subvenció de la diputació de Girona
on s'explica tot el procés. Es debat com es pot aconseguir que hi hagi més assistència a les
diferents reunions. Es consensua que el problema no és la difusió.
Es constata que tot i que el nombre de participants no ha augmentat respecte l'any
anterior, cada cop hi ha més entitats interessades en organitzar activitats.
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Podeu visualitzar el vídeo al següent enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=‐ZBfOcZ0Zpo
5) Informació de l'estat actual del projecte de Participació Ciutadana "Pla d'usos de Can
Pere Tià"
S'explica que respecte els horts urbans ja està decidida la distribució de les parcel∙les i la
propera setmana s'obrirà el període d'inscripcions.
Respecte els usos de Can Pere Tià, s'explica que el dia 5 d'abril es va organitzar una jornada
participativa a la que hi van assistir 15 persones de diferents entitats. Hi ha hagut reunions
entre diferents àrees de l'Ajuntament i amb entitats que podien estar interessades en l'ús
de l'espai. També s'han tingut en compte tots els documents en els que es fa referència a
Can Pere Tià. Fruit de tots aquests inputs s'està redactant un esborrany de normes d'ús
que s'enviarà a totes les entitats perquè aquestes puguin fer les esmenes que considerin
oportunes. La intenció és agilitzar el màxim tots els tràmits perquè es pugui fer ús de
l'espai el més aviat possible.
6) Altres qüestions
Els consells comarcals de l'Alt i BAix Empordà, juntament amb l'Ajuntament de Figueres
han fet un conveni amb la Universitat de Vic per revisar la marca "Empordà". Es fan
reunions amb diferents col∙lectius per fer aquest estudi i ens han demanat si hi pot anar
algú del consell. Si hi ha algun voluntari, es posarà en contacte amb en Joanfu.
Es tanca la reunió a les 9 del vespre.

