AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Participació Ciutadana

CONSELL DE PARTICIPACIÓ

25 de setembre de 2019

ASSISTÈNCIA: Raquel Gallego, Cristóbal Posadas, Arcadi Moradell, Fermí Ros, Joan
Gasull, Joan Torras, Glòria Prim, Maria Puig i Joan Fugarolas. S’excusen: Roser Huete,
David Sagrera i Montse Cervera.
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Benvinguda a les persones assistents i berenar relacional (30 minuts)
Recordatori de l’objecte del Consell de participació (10 minuts)
Seguiment del Pla Estratègic de Participació Ciutadana –PEPC- (15 minuts)
Agenda de l’àrea de participació (30 minuts)
Noves accions del desenvolupament del PEPC (20 minuts)
a. Noves formes de difusió
b. Participació als barris
6. Altres temes de participació (15 minuts)

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1. Benvinguda a les persones assistents i berenar relacional
Fet.
2. Recordatori de l’objecte del Consell de participació
Es recorda que és un consell consultiu i assessor i es posa èmfasi en la seva funció
propositiva. Es recorda que tant les normes de funcionament com les actes de les
reunions es poden trobar en el punt d’interès de participació ciutadana que hi ha a la
pàgina d’inici de la web de l’ajuntament.
3. Seguiment del Pla Estratègic de Participació Ciutadana –PEPCVàrem estar revisant l’eix 1 del PEPC seguint els indicadors que vam decidir en el seu
moment. Com que vam veure que era molt feixuc, vam quedar que el tècnic enviaria la
documentació amb els indicadors dels 3 eixos. (FALTA)
4. Agenda de l’àrea de participació
S’explica quins són els propers processos que s’hauran de gestionar des de l’àrea i en
quins processos hi donarem suport.
Els propers processos que són liderats per altres àrees, però que hi donarem suport són:
La redacció del Reglament del mercat municipal, l’ordenança de mercats no sedentaris, el
Pla Local de joventut, el replantejament de la Festa Major i la Nit de l’Esport (2020).
També està prevista la redacció de l’ordenança reguladora del Taxi.
Els processos que s’han de liderar des de l’àrea són: La participació infantil que serà
coliderat per Ciutat Educadora, el ROM que s’ha d’iniciar aquest any i els pressupostos
participats. Respecte aquest últim es planteja la possibilitat de fer un procés que tingui
una validesa de dos anys. El tècnic explica com els pressupostos participats van néixer
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amb la intenció de que els resultats del procés es poguessin incloure en els pressupostos
municipals, de manera nominal. Després de dos exercicis, es proposa fer un procés
bianual per desestressar als serveis tècnics, a la ciutadania i a la mateixa àrea. Aquesta
proposta genera un debat, amb el qual no s’arriba a cap acord concret.
Donat que és tard, es decideix que els punts 5 i 6 es tractaran en una altra reunió.

