REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ 2-10-12
De les 19 h a les 21,10 h.
ASSISTENTS:
David Sagrera, Joan Gasull, Alexan Weltz, Anna Sagrera, Laia Sànchez, Dolors
Fernàndez, Cristina Martínez, Sandra Mateu, Joan Fugarolas, Francesc Puig,
Manel Cerdà, Joan J. Gea, Glòria Prim i Lluís Puig. S’excusen David Costa i
Miquel Àngel Lozano.
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
1.

Presentació.
Aprovació del funcionament del consell de participació.
Proposta dels primers processos participatius.
Precs i preguntes.

Obre la sessió el regidor de Participació Ciutadana.

2.

Revisem el document de treball que s’havia fet arribar a tothom i es fan
unes modificacions que tenen a veure amb la composició del Consell.
S’acorda que es convocarà a un membre de cada partit polític que tingui
representació a l’Ajuntament, a 4 tècnics de l’Ajuntament, a 4 representants
de les associacions i a 6 persones provinents de la ciutadania o de les
AA.VV.
S’adjunta el document que s’ha aprovat.

3.

El regidor informa que l’equip de govern vol incloure una partida de 9.000
€ als pressupostos de 2013 per desenvolupar dos processos participatius i
es demana quins poden ser aquests dos processos.
Fem una pluja d’idees i sorgeixen aquests temes:
a) Pla de mobilitat
b) Festa Major
c) Horts urbans
d) Resta de festes de l’any
e) Traslladar aquest procés a la ciutadania
f) Aparcaments
g) escola Vila-romà
h) Poum
i) Pla de comunicació
j) Futures infraestructures
k) Endreça d’entitats de Palamós
l) Pla d’usos del Mas Pere Tià

Comentem cadascun dels temes amb els següents resultats:
a) Es va trobar massa agosarat, massa ampli i amb poques possibilitats
de visibilitat de resultats a un any vista. Cal també un treball tècnic
previ que s'ha d'encarregar a especialistes.

b) Es va trobar factible per qüestió de temps i recursos.
c) Inicialment va semblar que es podria vincular a la proposta l).
d) Va semblar que era massa ampli. Cada festa té les seves
característiques específiques i ho podem deixar per més endavant.
e) Interessant, però forma part de la pròpia comunicació vinculada al
PEPC i als processos a dur a terme.
f) Es diu que seria una part del pla de mobilitat, i entomar-ho seria un
pegat que no tindria molta utilitat.
g) Es diu que l’Ajuntament està treballant en aquest tema, pendent de
saber la possibilitat real de l’ús sense perill de l’edifici.
h) Per aprovar el POUM actual es va necessitar varis anys. Es va trobar
que és un tema massa ampli, ambiciós i a molt llarg termini.
i) Es va valorar que és una de les línees del Pla Estratègic de
Participació Ciutadana (PEPC) i no tant un procés participatiu.
Adjuntem un document que desenvolupa la idea.
j) Ho deixem per més endavant per la mateixa futurabilitat del tema.
k) Es va valorar que és una de les línees del Pla Estratègic de
Participació Ciutadana (PEPC) i no tant un procés participatiu.
L’Ajuntament ho està treballant.
l) És un tema que generalment interessa, donada les possibilitats de
l'espai (més de 100.000 m2) i els diferents usos que podrien
conviure.
Vistos els comentaris, s’accepta majoritàriament que els dos temes a sotmetre
a la participació ciutadana durant el 2013, siguin la Festa Major i els usos del
Mas Pere Tià.
4. Es demana que siguem més estrictes amb la temporalització de les
reunions. Quedem que a la propera hi destinarem 1 hora i mitja.

