AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament de Recursos Humans i d’Organització

ACTA DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ (7-11-13)
ASSISTENTS:
Teresa Ferrés, Joan J. Gea, Glòria Prim, Anna Sagrera, David Sagrera, Alexand Weltz,
Miquel Àngel Lozano, Josep Vilanova, David Costa, Sandra Mateu i Joan Fugarolas.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1) Aprovació de l’acta de la reunió anterior
Hi ha una esmena que s’aprova. On diu: “...S’ha acabat un procés participatiu...” ha de dir:
“...S’ha acabat el procés participatiu de la Festa Major 2013...”
2) Comunicats
a. Cursos de Formació PC
Durant el 2014 l’àrea de participació ciutadana de la Diputació de Girona subvenciona dos
cursos per dur-se a terme a Palamós. El curs “Comunicació interpersonal. Generació de
confiança” per a persones treballadores de l’Ajuntament, es va realitzar ell 25 d’octubre a
la biblioteca de Palamós. Va haver-hi 19 assistents que el van valorar molt positivament.
El curs “Comunicació per a equips de govern. Comunicació institucional” es realitzarà el
dia 13 de novembre i s’ha obert la convocatòria a tots els càrrecs electes, els caps d’àrea
de l’Ajuntament i als membres del Consell de participació.
b. Subvenció 2014 Diputació Girona
S’ha demanat una subvenció a l’àrea de Participació ciutadana de la Diputació de Girona
per a desenvolupar el procés participatiu de la Festa Major 2014. Vàrem entregar el
projecte al diputat Josep Sala i se’ns va concedir una subvenció de 6.000 € que s’haurà de
justificar abans del juliol de 2014.
c. Partida PC a Pressupost 2014
La partida del pressupost assignada a Participació ciutadana és de 14.000 €, entenent que
8.000 € provenen de fons propis –la mateixa quantitat que el 2013- i els altres 6.000 €
provenen de la subvenció de la Diputació de Girona.
d. Registre d’Entitats
El registre municipal de fundacions i associacions ciutadanes està aprovat i es posarà en
funcionament abans de que acabi l’any. S’ha aprovat també la documentació necessària
per al seu funcionament. S’està perfilant l’eina informàtica i s’estan fent el tràmits per
vincular la base de dades amb la llei de protecció de dades.
e. Tècnic de Participació ciutadana
Joan Fugarolas està contractat com a dinamitzador comunitari des de Pla de Barris i
també fa tasques de tècnic de participació. Com que el personal de Pla de Barris acaba el
contracte el 31 de desembre, el tècnic de participació també deixarà de formar part de la
plantilla. Durant el 2014 el pressupost existent ha de servir, entre altres coses, per
contractar els serveis d’una persona que pugui fer les tasques de tècnic de participació,
amb el sistema de facturació.
3) Intervenció Alcaldessa: Consell Econòmic i Social
El Consell Econòmic i Social va néixer el setembre del 2011. En formen part representants
de tots els grups polítics municipals, i representants de la cambra de comerç, FECOTUR,
CCOO, UGT, associació de comerciants i industrials, confraria de pescadors, Fundació
Promediterrània, fundació de l’Hospital, SOC, ports i Consell escolar.
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La seva finalitat és que existeixi un espai d’intercanvi i de compartir idees i promoure
iniciatives per a l’estimulació econòmica local. D'aquí va sorgir la iniciativa de Palamós
Gastronòmic.
La intenció és definir el full de ruta que significa el Pla Estratègic de Palamós fins el 2025.
Es volen repensar els diferents plans existents (POUM, Agenda 21, Pla director de
Patrimoni...). Es proposa també incloure-hi el PEC.
Els dos eixos principals a treballar són el patrimoni, tant cultural com natural, i l'econòmic.
4) Pressupost 2014
S'expliquen els pressupostos de l'Ajuntament fent esment en algunes informacions:
L'Ajuntament genera un 80 % del seu pressupost.
El 40% de les despeses es refereixen al cost del personal (Capítol I)
Un altre 40% de les despeses són del Capítol II (factures i contractes). El 43 %
d'aquests es refereix a la neteja.
Del capítol IV, 600.000 € es traspassen als Serveis socials. Altres transferències són a
la fundació Promediterrànea, a la piscina...
Els capítols III i IX es refereixen a les despeses financeres i a les amortitzacions. Que
els dos capítols representin l'11% del pressupost és una bona dada.
5) Projectes Participació Ciutadana:
a. Festa Major 2014
El procés ja ha començat i s'espera que sigui tan satisfactori com el que es va fer l'any
anterior.
b. Pla d’Usos del mas Can Pere Tià
S'està treballant en dues línees. D'una banda els horts socials, on s'estan habilitant unes
30 parcel·les (moviment de terres, portar-hi aigua...). A finals d'any estarà, a principis d'any
s'aprovarà el reglament d'ús i es preveu que es podran utilitzar cap a la primavera. Els
podran utilitzar diferents col·lectius : gent gran, joves, entitats...
D'altra banda s'està treballant per a redactar un pla d'usos de la finca. Per donar suport en
el desenvolupament d'aquest procés s'ha contractat la cooperativa Terregada.
c. Inversions 2014
Si l'estat financer de l'Ajuntament compleix les condicions esperades, es podrà demanar
un crèdit per poder fer inversions. Una part de les inversions seran decidides per l'equip de
govern i l'altra part es decidirà d'una manera participada. Les inversions hauran de ser
realistes, factibles i sostenibles.
d.PAES
El Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible és fruït d'un pacte d'alcaldes al qual l'Ajuntament
de Palamós s'hi ha adherit. Es tracta d'un instrument programàtic que permet vehicular les
accions que tira endavant Palamós amb l'objectiu de mitigar el canvi climàtic i les
emissions de CO2. El mateix Pla preveu una reunió de participació per validar el treball fet
per les tècniques de la diputació de Girona amb col·laboració amb els tècnics municipals.

6) Torn Obert de paraules

