
   AJUNTAMENT DE PALAMÓS 
 Servei de Participació Ciutadana               
         

  

 CONSELL DE  PARTICIPACIÓ                           

Lloc: Sala Galeries Carme 

Data: 21 de desembre de 2022 

Horari:  De 18h a 20h  

 

ASSISTÈNCIA: Joan Gasull, Montse Cervera, Yolanda Aguilar, Roser Huete, Raimon 

Trujillo , Sarai Urbano, Maria Puig i Joanfu. 

S’EXCUSA: Glòria Prim. 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Treballar sobre la redacció del ROM 

2. Treballar sobre els pressupostos participats i les taules territorials 

3. Topònim de Palamós i Sant Joan 

4. Retorn de l’assistència al Consell del SSIBE 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

3. Topònim de Palamós i Sant Joan 

Es comenta que aquest procés consta de tres fases: Investigació històrica, tasca 

pedagògica i estudi sobre una possible consulta. Actualment s’està acabant la primera 

fase, ja que només cal que l’institut català de recerca de patrimoni cultural envii 

l’informe corresponent.  

 

1. Treballar sobre la redacció del ROM 

S’explica que hi ha hagut només dues respostes al qüestionari de la plataforma 

Decidim i cap proposta a l’espai que es va habilitar. Varis dels assistents van intentar 

respondre el qüestionari i el van trobar molt dens. 

El tècnic explica que efectivament tant el qüestionari com el mateix tema són densos. 

Les preguntes tenien la funció de donar i demanar informació, alhora que portar a la 

reflexió.  

Anem repassant els diferents capítols del ROM i anem recollint les diferents 

opinions/consensus: 

De fet, totes les propostes consensuades hauran de passar per la taula del secretari 

perquè validi la seva legalitat. 

El títol IV de l’organització municipal parla sobre el consells de participació sectorial i 

prenem els següents consensos:  

 Cal definir quines entitats són consells de participació sectorial. La seva creació 

i reglament, han de ser aprovats pel Ple. 

 Aquests consells han de tenir dret a presentar mocions al Ple i defensar-los. 
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La resta de propostes estan incloses al títol VII de la informació i participació 

ciutadana: 

 Intervencions al Ple respecte algun punt de l’ordre del dia. Està bé que puguin 

intervenir les entitats amb les condicions que calgui (inscrites al registre, que 

tinguin condició d’interessades...). 

També han de poder fer intervencions els col·lectius que presentin 100 

signatures.  

Per fer-ho cal demanar-ho per escrit (mail, registre?) 48 hores abans del Ple. 

 Presentar mocions. Ho poden fer les entitats que estan al registre municipal 

sempre que tinguin un acord assembleari. Ho poden fer els consells de 

participació. Ho poden fer les plataformes o col·lectius que estiguin avalats per 

100 signatures de persones empadronades a Palamós. En qualsevol d’aquestes 

fórmules, les proposants ho poden defensar al Ple. 

 Precs i preguntes. Si s’entren per escrit amb un mínim de 24 hores d’antelació, 

tant la intervenció com la resposta s’inclourà en l’acta del ple (s’ha de veure 

com es resolt tècnicament el tema de la vídeo acta). 

Si les preguntes es fan sense antelació, aquestes no constaran en acta. 

Cal definir les limitacions de les preguntes (que no tractin temes particulars, 

que no es puguin repetir,...). 

 El registre d’entitats ha de permetre la inscripció de tots els tipus d’associacions 

que contempla el ROM actual (polítiques, religioses,...) per la qual cosa, cal 

canviar el reglament del registre d’entitats. 

 

2. Treballar sobre els pressupostos participats i les taules territorials 

Per manca de temps es fa una pinzellada sobre la intenció de replantejar el procés 

dels pressupostos participats amb la possibilitat de treballar temes que sobrepassin 

el capítol d’inversions i que estiguin alineats amb les línies d’actuació de 

l’ajuntament.  

Aquesta idea es relaciona amb un altre tema que també s’ha comentat 

anteriorment que és el de fer reunions descentralitzades.  

Sintetitzant es tractaria d’explicar el pressupost municipal, definir les grans línies 

d’actuació de l’ajuntament ( de les diferents àrees) i fer propostes sobre aquestes 

línies ja existents. Aquestes reunions les faríem a les diferents zones del municipi i 

de cadascuna es demanaria persones que volguessin formar part d’un grup de 

seguiment del procés. 
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4. Retorn de l’assistència al Consell del SSIBE 

La Roser ens explica que es va parlar sobre la humanització a l’atenció dels usuaris. 

 

A les 20,15 h es dona per acabada la reunió. 

 


