AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Participació Ciutadana

CONSELL DE PARTICIPACIÓ

27 de novembre de 2019

ASSISTÈNCIA: Raquel Gallego, Joan Torras, Glòria Prim, Roser Huete, David Sagrera,
Montse Cervera, Arcadi Moradell, Fermí Ros, Maria Puig i Joan Fugarolas.
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
2. Nou format dels Pressupostos participats
3. Explicació del Consell de participació del SSIBE
4. Altres qüestions

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
S’aprova sense cap esmena.
2. Nou format dels Pressupostos participats
Vam quedar que s’estudiaria el cronograma dels processos dels pressupostos participats
amb una perspectiva de diferents anys. Analitzem el cronograma proposat pels propers
anys (document adjunt) i veiem més clar que el procés sigui a dos anys vista, és a dir que
es decideixi el destí del pressupost de dos anys (200.000 € a invertir en els anys 2020 i
2021) en un sol procés que es farà en els primers mesos del 2020.
Durant el debat es clarifica que en el procés s’acceptaran els projectes més votats fins
exhaurir el pressupost total dels dos anys. Aquest fet pot donar peu a que els projectes
puguin ser més grans. També s’apunta que si algun projecte es pot incloure nominalment
en el pressupost del 2021, la seva execució serà més fàcil.
Finalment es comenta que calen fórmules per potenciar els projectes de “bé comú” i
intentar evitar propostes que es podrien considerar de manteniment o de funcionament
ordinari.
3. Explicació del Consell de participació del SSIBE
La Glòria ens explica com va anar la reunió. Diu que és una iniciativa molt interessant.
Els dos temes principals que es van tractar van ser: El protocol que es segueix quan el
pacient passa de pediatria a metge de família i el Servei d’Urgències de l’Hospital.
Respecte el primer tema, en principi quan el pacient fa la revisió dels 14 anys, si no hi ha
res de nou, el pediatre fa un informe resum i se li assigna un metge de capçalera,
normalment el mateix de la família.
Respecte el Servei d’Urgències, es van donar moltes dades de les visites ateses, temps
d’espera, nivells d’urgències... Es fa palès que moltes urgències que arriben a l’hospital
es podrien resoldre als CAPs i es descongestionaria l’hospital. El plantejament és com
donar aquesta informació i que sigui eficaç. En realitat sorgeixen varis temes a millorar
que tenen a veure amb la comunicació i no tant en l’atenció.
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El SSIBE es planteja crear un espai virtual per recollir aportacions dels pacients i també
donar informacions. Tanmateix, la Glòria planteja crear una taula de Salut a nivell
municipal.
Adjunto l’acta de la reunió del SSIBE.
La propera reunió serà el mes de febrer.

4. Altres qüestions
No hi ha cap qüestió.

