AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Participació Ciutadana

CONSELL DE PARTICIPACIÓ 13 de setembre de 2017
ASSISTÈNCIA: Roser Huete, Joan Bohigas, David Sagrera, Fermí Ros, Arcadi Moradell,
Glòria Prim, Joan Torras, Marçal Gallego, Maria Puig i Joan Fugarolas. S’excusa: David
Carol.
Dos representants de TECPLAN
Un representant de Ports de la Generalitat
ORDRE DEL DIA:
1- Trobada el director i l’especialista en participació de TECPLAN per dissenyar un
programa de participació ciutadana per a la redacció del pla especial del port.
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1- El Consell explica als representants de TECPLAN quines mancances vam trobar en el
seu pla de participació ciutadana i quines són les nostres propostes de millora tal i com
els hi vam fer arribar per escrit. Aquestes es podrien resumir en que es tingui present la
ciutadania des del primer moment i que se la consideri un agent directament implicat a
tots els efectes.
Xavier Frigola diu que està obert a recollir aquestes propostes. Diu que si alguna millora
té un cost addicional als previstos, ho haurà de pactar amb Ports.
Pregunta com s’acostuma a fer la difusió per convocar la ciutadania. Es diu que la millor
manera és fer un bustiatge. Des de l’Ajuntament s’ofereix utilitzar els recursos existents,
és a dir que es poden aprofitar enviaments que ja es facin. En cap cas s’assumiran
costos extraordinaris, ja que no els pertoca.
Es comenta que s’ha de tenir en compte tota la ciutadania no organitzada ja que el port
de Palamós se sent molt palamosí.
Es posa èmfasi en les tres fases que ha de tenir tot procés de participació: Donar
informació, generar debat i recollir propostes i finalment fer un bon retorn tant de les
propostes acceptades com de les no acceptades.
Actualment estem en una fase en la que cal explicar molt bé què és un pla especial de
ports, què implica, quins temes es decideixen – com a planejament que és- i quins no s’hi
contemplen. Per la complexitat del tema, cal fer una bona i extensiva presentació del
procés.
L’empresa tenia previst que la primera fase de recollida d’informació arribés fins a
setembre. Actualment es plantegen finalitzar-la al novembre.
Quedem que l’empresa refarà el seu programa de participació ciutadana i ens el
compartirà.

