AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Participació Ciutadana

CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

16-04-15

ASSISTENTS: Glòria Prim, Anna Sagrera, David Sagrera, David Costa, Alexan Weltz i
Joan Fugarolas. S'excusen Sandra Mateu, Miquel Angel Lozano i Manel Cerdà.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
2. Informació del procés participatiu “Festa Major 2015”
3. Informació del procés participatiu “Inversions 2015”
4. Revisió de les normes de funcionament del Consell de Participació
5. Peticions rebudes: Informació sobre el procés de les Àrees d'Estacionament Regulat
6. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
S'aprova l'acta.
2. Informació del procés participatiu “Festa Major 2015”
S'explica que es van fer 4 reunions. La primera va ser el 13 de gener i va servir per fer una
avaluació del procés de l'any anterior i per informar de les bases del procés d'enguany. Hi
van assistir 21 persones.
La reunió del dia 27 de gener va servir per recollir propostes d'activitats. Les 27 persones
que hi van assistir van aportar 42 propostes. Després d'aquesta reunió, la tècnica de
cultura i festes va buscar diverses opcions per a cada proposta després de valorar que era
factible tècnicament.
El 25 de febrer es va dur a terme la reunió on es va començar a treballar en l'elaboració de
la graella d'activitats de la Festa Major. Hi van assistir 22 persones.
L'11 de març es va acabar la graella on es van incloure les activitats que tenien un
pressupost de 20.000 €. Hi van assistir 14 persones. Un error tècnic va portar a fer una
altra reunió per esmenar-lo.
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Es remarca la importància que cada any hi hagi més participants, vagin sorgint novetats en
la programació i que vagin augmentant el nombre de propostes d'entitats municipals.
Aquest any seran novetats la foguera de Sant Joan, concert de cant, exhibició de castellers,
sessió de Lindy Hop, espectacle de circ i gimcana nocturna.
S'explica que la valoració dels assistents és de 4,3 sobre 5 i s'apunta que només una
persona dels que van respondre les valoracions, van conèixer el procés gràcies als fulletons
distribuïts.
Es proposa posar una mica d'història als fulletons i que es distribueixin els programes i un
agraïment a les persones participants.
3. Informació del procés participatiu “Inversions 2015”
S'ha fet per segon any consecutiu un procés participatiu sobre l'asfaltatge de carrers i les
millores al passeig marítim.
Hi ha participat un total de 384 persones, de les quals 350 han votat en l'asfaltatge i 257
han participat en les millores del passeig. Tot i que l'any passat van votar més persones en
general, ha augmentat el nombre de persones que han participat en l'asfaltatge. Aquest
any hi ha hagut les novetats que les persones s'havien d'identificar posant un nombre de
document, s'ha allargat el període una setmana i es podia votar presencialment a
l'Ajuntament i al Punt Jove.
Es valora positivament la participació i fem èmfasi en les aportacions als apartats "ALTRES"
perquè serveixen per donar informacions als serveis tècnics sobre les demandes i
necessitats de millora de l'espai públic.
Es fa una mirada sobre l'abast de les xarxes socials de l'Ajuntament per arribar a la
ciutadania. Veiem que el seguiment de les notícies que es donen és divers segons el servei.

4. Revisió de les normes de funcionament del Consell de Participació
Dediquem la majoria del temps de la revisió a la composició del Consell.
Debatem sobre la idoneïtat de marcar "numerus clausus" de cada col·lectiu. Respecte les
persones que treballen a l'Ajuntament es diu que està bé que n'hi hagi un mínim.
Parlem sobre la necessitat d'aconseguir que més gent, amb compromís, estigui interessada
en participar-hi i acordem que cal fer una campanya de difusió i convocatòria.
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Es proposa fer un mail a totes les persones que treballen a l'Ajuntament per fer un
tempteig. També es proposa que s'exposi el tema a la propera reunió de caps d'àrea.
Es proposa enviar un mail a les entitats - tot i que la participació és individual- i fer alguna
falca a Ràdio Palamós.
Aprofitarem l'existència del nou local de l'Àrea de Participació Ciutadana per fer aquesta
campanya.
5. Peticions rebudes: Informació sobre el procés de les Àrees d'Estacionament Regulat.
Es demana per què no s'ha fet un procés participatiu sobre aquest tema i s'explica quin
procés s'ha seguit.
Tot i que aquest tema té l'origen durant el Pla de Barris i l'expedient es va obrir el 2011, és
al febrer de 2014 que s'aprovà l'ordenança de regulació de zones verdes i blaves,
provisionalment en el Ple de l'Ajuntament. Durant el període d'al·legacions no se'n va
rebre cap i al posar-lo en funcionament, de juliol a setembre es van rebre 210 instàncies
sol·licitant la seva derogació i un debat amb la ciutadania. L'equip de govern va fer una
reunió amb una representació de veïns afectats, es van acordar unes modificacions i des
d'alcaldia es va respondre per escrit les al·legacions. Tot i així, es va obrir un període per
fer altres aportacions (4 de novembre-31 de desembre). En aquest es van recollir 6
aportacions que es van tenir en compte i el 12 de març de 2015 es va aprovar
provisionalment per Ple la nova versió. Al període l'al·legacions n'hi ha hagut 3 que es
contemplaran en la propera versió.

6. Precs i preguntes
Es genera un debat sobre l'estat de la Participació Ciutadana a Palamós. Hi ha unes visions
més optimistes i altres més pessimistes. Degut a l'hora, ens emplacem a trobar-nos durant
la primera quinzena de juny al nou local, un cop passades les eleccions i feta la campanya
de difusió i captació d'altres persones.

