AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Participació Ciutadana

CONSELL DE PARTICIPACIÓ
Lloc: Sala Galeries Carme
Data: 29 de setembre de 2022
Horari: De 18h a 20h
ASSISTÈNCIA: Joan Gasull, Montse Cervera, Josep Coll, Roser Huete, Glòria Prim, Sarai
Urbano, Maria Puig i Joanfu.
S’EXCUSA: Alexand Weltz.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Consulta pública prèvia del ROM
3. Pressupostos participats. Avaluació
4. Jornada de participació.
5. Accions fetes de participació ciutadana
6. Altres temes (Consell del SSIBE... )
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova sense incidència.
2. Consulta pública prèvia del ROM
S’explica com serà la consulta pública seguint l’esquema:
FASE 1. Donar informació
FASE 2. Recollir propostes (DECIDIM) + Fer reunió amb les entitats interessades
FASE 3. Elaborar una memòria amb les aportacions rebudes i fer-la arribar a la
comissió redactora
FASE 4. Retorn les participants
Es diu que a la reunió presencial, també es convoqui a tota la ciutadania. La idea és fer
la consulta abans que acabi l’any.
Es diu que cal la presència d’algun tècnic de l’àrea afectada. S’intentarà que hi hagi el
secretari de la corporació.
(S’adjunta un document de resum del ROM i el document de les preguntes)
3. Pressupostos participats. Avaluació
Fem un repàs sobre l’evolució històrica dels processos participats fets fins ara,
juntament amb els precedents des del 2014.
Fem una anàlisi sobre els punts forts i els punts febles sobre el procés. En realitat
només recollim punts febles:
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No es veuen les coses que s’han votat
Els temps d’execució són llargs
No hi ha un seguiment personalitzat
No es visibilitzen els projectes executats
Només són aportacions d’inversions
Es recull que no es poden obrir nous processos sense haver executat cap projecte dels
seleccionats anteriorment i sabent que no hi ha prou finançament per a finalitzar-los.
Es considera que la participació en general està passant per un moment de crisi i costa
que la gent es senti cridada. Es diu que només els afers molt concrets són els que
atrauen a la gent. També es diu que l’esforç ha d’anar per atraure la gent jove.
Debatem força estona sobre la possibilitat real d’obrir els processos a propostes que
surtin del capítol VI (inversions) i que per tant sigui possible proposar la realització
d’alguna activitat. A nivell de funcionament de l’Ajuntament te certes dificultats.
Després d’aquestes reflexions, no arribem a cap conclusió sobre com hem de continuar
en els següents processos.
4. Jornada de participació
S’explica que es vol fer una acció participativa amb l’objectiu de promocionar la
participació ciutadana. La idea original era fer una jornada amb unes ponències, uns
debats, un esmorzar i unes conclusions; però també ha sortit la idea de fer un teatrefòrum amb dues representacions de situacions participatives hipotètiques i llurs
debats posteriors a cadascuna.
Està a l’aire fer el teatre-fòrum a l’esguard de trobar alguna companyia disponible.
A les 20 h es dona per acabada la reunió.

