
   AJUNTAMENT DE PALAMÓS 
 Servei de Participació Ciutadana               
         

  

 CONSELL DE  PARTICIPACIÓ                           

Lloc: Sala Galeries Carme 

Data: 13 de juny de 2022 

Horari:  De 18h a 20h  

 

ASSISTÈNCIA: Joan Gasull, Montse Cervera, Josep Coll, Alexan Weltz, Maria Puig i 

Joanfu. 

S’EXCUSEN: Roser Huete, Sarai Urbano i Raimon Trujillo. 

 

ORDRE DEL DIA: 

1- Processos fets (passeig del Mar, Ordenança de residus, ordenança de HUTG, elecció 

millor esportista) 

2- Processos en curs (qüestionari servei residus) 

3- Procés del ROM 

4- Possibles processos participatius. Versió 2.0 

5- Possibles noves incorporacions. 

6- Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

1. Processos fets (passeig del Mar, Ordenança de residus, ordenança de HUTG, 

elecció millor esportista) 

Revisem els processos participatius fets des de l’última reunió. Els resultats es poden 

consultar a participa.palamos.cat. El del passeig del Mar ha estat el més llarg i 

complex. La seva durada ha estat de gener a juny. Van respondre el qüestionari més de 

700 persones. Es van fer 8 trobades presencials (reunions, itineraris i tallers) en les 

quals hi han assistit 135 persones. 

El proper pas és que els serveis tècnics de l’ajuntament facin un avantprojecte que 

intenti recollir les aportacions més coincidents durant el procés. 

La consulta prèvia per a la redacció de l’ordenança de gestió de residus va consistir en 

obrir un espai a la plataforma Decidim i obrir un qüestionari que van respondre 247 

persones. Aquest procés anirà evolucionant perquè apart de l’ordenança, s’ha 

d’implantar el sistema porta a porta i al ser un canvi tant important, s’ha d’anar 

contactant amb la ciutadania amb un afany participatiu, pedagògic i de conscienciació. 

Per a la consulta prèvia de l’ordenança dels habitatges d’ús turístic (HUT) es va fer un 

qüestionari que van respondre 42 persones i dues reunions que van aplegar a 3 i 5 

persones respectivament. 

Valorem que aquests processos (les consultes prèvies) són poc interessants i que 

poden saturar a la gent. Ens qüestionem la capacitat d’engrescar si tots els processos 

estan fets de dalt a baix. 

https://palamos-decidim.ddgi.cat/
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El procés participatiu per escollir els millors esportistes està a la fase final (saber els 

resultats i publicar-los). S’han fet poques propostes – 5 per a atletes femenines i 3 a 

per atletes masculins- i han participat a les votacions unes 130 persones. 

És el primer any que es fa, ha anat prou bé i valorarem com es pot millorar. 

 

2. Processos en curs (qüestionari servei residus) 

Actualment s’ha fet un qüestionari en el que es pregunta els hàbits de gestió de 

residus dels habitants de Palamós per tenir-ho en compte a l’hora de redactar el plec 

de condicions del nou servei de porta a porta i aplicar el sistema que sigui menys 

traumàtic i més orgànic respecte els usos habituals. 

 

3. Procés del ROM 

Parlem sobre l’esquema proposat per fer el procés participatiu per a la redacció del 

ROM. Aquest reglament depèn de l’àrea de secretaria i aquesta àrea pensa que no cal 

fer participació ja que moltes parts del ROM venen donades per lleis superiors i hi ha 

molt poc espai per a la intervenció. Tot i això hi ha un compromís de fer participació i 

hem de buscar una fórmula que pugui tenir més èxit que les consultes prèvies fetes 

anteriorment. Es debat sobre si seguim un esquema semblant als que s’han fet fins ara 

o si ens estalviem el qüestionari virtual i convoquem unes reunions amb les entitats 

que poden estar potencialment afectades. 

Finalment quedem que el tècnic enviarà una proposta amb tres documents: Un que ha 

de servir per donar informació, un altre amb possibles preguntes que servirien pel 

qüestionari i un tercer que serviria de base per a les trobades presencials. 

Haurem de decidir si fem informació-qüestionari-trobades o informació-trobades. 

 

4.  Possibles processos participatius. Versió 2.0 

No es tracta tant de processos participatius com de possibles línies de treball.  

Assemblees per zones ¿barris? / Reglament de participació / Debats aleatoris / 

Participació infantil-juvenil / Pla Estratègic de Participació Ciutadana... 

Degut a que ja portem dues hores de reunió, ens emplacem a fer una reunió al 

setembre per debatre quines d’aquestes línies explorem i estirem;  juntament amb un 

debat sobre els pressupostos participats, ja que els projectes que es van escollir en els 

PP.PP 2020-2021 estan en unes fases molt inicials i necessiten més pressupost del que 

estava previst. 

 

A les 20 h es dona per acabada la reunió. 

 


