AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament de Recursos Humans i d’Organització

ACTA DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ (28-05-14)
ASSISTENTS:
Joan J. Gea, Erik Soler, Glòria Prim, Miquel Gubert, Anna Sagrera, David Sagrera, Joan
Gasull, Fermí Ros, Manel Cerdà, David Costa, Jaume Vinyoles i Joan Fugarolas.
ORDRE DEL DIA:
1) Aprovació, si s'escau, de l’acta de la reunió anterior
2) Explicació del Procés Participatiu telemàtic "On vols que invertim?"
3) Altres qüestions
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1) Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S'aprova l'acta.
2) Explicació del Procés Participatiu telemàtic "On vols que invertim?"
S'explica que en aquest procés telemàtic es feien dues consultes:
Una era sobre el passeig marítim, si es preferia actuar sobre tot el passeig o si es preferia
actuar més a fons a la part final del mateix. L'altra consulta consistia en triar quins carrers
s'havien de reasfaltar. Per aquesta segona, hi havia un llistat sorgit dels serveis tècnics i un
espai per proposar altres carrers.
Han participat en el procés un total de 442 ciutadans.
Respecte el passeig marítim 173 persones van votar a favor d'actuar en tot el passeig, i un
total de 202 van triar l'actuació a la part final. Tot i que la primera opció no ha estat la més
escollida, la regidoria conservarà, per a futures actuacions, quins són els elements que es
van prioritzar com a més necessitats d'arranjament.
Quant a la possible supressió del mur del passeig, es va dir que es requereix un debat més
ampli.
Respecte l'asfaltatge de carrers es van recollir 250 vots. Segons s'havia explicat, els carrers
més votats van anar entrant en una llista fins a exhaurir el pressupost (750.000 €).
S'explica la incidència que va tenir el procés en els diferents canals de comunicació: web de
ràdio Palamós;, facebook de ràdio Palamós, l'àrea de Cultura i l'àrea de Turisme i els
twiters de Ràdio Palamós, Turisme, Museu de la Pesca i Punt Jove.
També s'apunta que van voler votar 680 persones i d'aquestes un 35% van voler tornar a
votar tot i que no van poder.
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La valoració que es fa del procés:
PUNTS FORTS
- Hi ha hagut molta participació

PUNT FEBLES
- Només s'ha pogut votar un cop per cada IP

- Ha tingut la possibilitat de participar gent - Hi ha gent que no té accés a internet
que no ho pot fer presencialment
- El període de 20 dies ha estat curt
- No hi ha límits de dates ni horaris
-S'han pogut captar propostes noves
-És un sistema de fàcil contacte
Aportacions dels assistents:
- Hagués estat bé tenir més informació i que des del qüestionari s'hagués pogut linkar a
aquesta informació.
- No quedava molt clar que es pogués votar a les dues opcions (passeig i carrers).
- Es valora molt positivament el sistema telemàtic, però la informació ha de poder arribar a
col·lectius que no tenen cultura digital.
- Cal més temps per al debat.
- S'han de donar més facilitats per votar.
- Com identifiquem a qui vota?
- S'hauria d'utilitzar una fórmula mixta (digital i convencional)
6) Altres qüestions
Al no haver-hi altres qüestions, es tanca la reunió a les 9 del vespre.

