AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Participació Ciutadana

CONSELL DE PARTICIPACIÓ

09 de desembre de 2020 – 18:00/20:30

ASSISTÈNCIA: Arcadi Moradell, David Sagrera, Glòria Prim, Joan Gasull, Josep Coll, Pilar Arxé,
Raimon Trujillo, Roser Huete, Maria Puig i Joan Fugarolas.
S’EXCUSA: Montse Cervera.
Sessió telemàtica via ZOOM: https://zoom.us/j/98500993511

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2.- Comentaris sobre l’última reunió del SSIBE.
3.- Processos participatius presents i futurs.




Pressupostos participats 2020-2021
Redacció del ROM
Toponímia del municipi

4.- Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:
1.

Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

No es fa cap aportació ni comentari respecte l’acta anterior.
2. Comentaris sobre l’última reunió del Consell de participació del SSIBE.
La Glòria Prim explica el desenvolupament de la reunió. Adjunto el recull que m’ha fet arribar.
Es va parlar del rol que es té en el Consell de participació del SSIBE. Es va dir que no és un rol de
representativitat, sinó que la sensació és que s’hi va a títol individual. La informació és en una
sola direcció. Per això es va proposar la possibilitat d’oferir la plataforma Decidim per obrir
debats que puguin tenir interès a la ciutadania (tant abans com després de les trobades del
SSIBE). S’hauria de concretar quins temes es poden posar a debat i en quines condicions, per
això ens emplacem a trobar-nos l’àrea de participació i la “representant” del Consell amb el
SSIBE per explorar aquesta possibilitat i acordar com dur-la a la pràctica. S’entén que hi haurà
molts temes que són d’informació i no de debat, però quan s’escaigui, es pot començar la
iniciativa i anar valorant si te recorregut.
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3. Processos participatius presents i futurs
 El tècnic explica que s’ha iniciat el procés dels Pressupostos Participats 2020-2021. Ara
s’està en la primera fase, que és la presentació d’un qüestionari que pregunta sobre la
sensació de l’estat de l’espai i els equipaments públics de Palamós. Aquesta fase és nova
respecte anys anteriors i té per objectiu generar un període de reflexió sobre l’estat del
municipi abans d’obrir el període de recull de propostes. El calendari proposat és:
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny



Repartiment d’enquestes i presentació de resultats
Recollida de propostes
Treball tècnic i ciutadà
Reelaboració de propostes inclusives
Votacions de priorització
Presentació de resultats

Es demana com està l’execució dels projectes de les dues edicions anteriors i s’explica
que falta una part d’un projecte dels del 2018 i en falten acabar 4 dels 8 projectes del
2019. S’adjunta un document explicatiu.
Respecte la redacció del Reglament Orgànic Municipal (ROM), s’explica que es farà una
reunió amb l’àrea de Secretaria per definir quines qüestions es poden posar a
participació. S’explica que hi ha molts temes que venen regulats per lleis superiors i que
ens centrarem en els temes que tenen a veure amb la participació ciutadana entesa en
el sentit més ampli (drets de petició, proposta, intervenció oral o iniciativa ciutadana).
Aquests drets es podran articular per diferents canals (en el Ple, audiències públiques,
consultes populars).
Toponímia de Palamós. S’explica que el passat febrer, l’Associació de Veïns de Sant Joan
va organitzar l’acte “Palamós i Sant Joan, el topònim a debat”, en aquest acte els
diferents representants de les agrupacions polítiques municipals van acceptar fer un
procés de participació que finalitzi en una consulta popular.
L’esquema del procés que es proposa des de l’àrea és el següent:
1. Iniciar una reflexió respecte el greuge històric
2. Generar documentació per difondre els fets objectius acabant amb els falsos mites
i creences
3. Propiciar un debat serè
4. Organitzar una consulta popular
5. Gestionar els resultats de la consulta.
S’adjunta un document al respecte.
Després de diferents comentaris, es convé que cal treballar i compartir el camí amb
l’A.VV de Sant Joan de Palamós, que és qui ha fet la demanda. Es planteja fer un consell
monogràfic juntament amb representants de l’associació.
Consensuem que sigui el tècnic de participació qui inicií el contacte amb l’entitat.
Es comenta que és un tema que genera diferents suspicàcies i que cal tractar-lo amb
molta delicadesa.

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Participació Ciutadana



Procés del Passeig del Mar. Tot i que aquest procés també està en l’agenda del 2021,
degut a que ja és molt tard i el quòrum ha anat minvant, es fan uns comentaris ràpids.
Ja s’ha fet una reunió amb representants de costes de Girona i ara podem engegar un
procés amb unes tasques inicials que passen per delimitar el debat quant a espai, quant
a competències, quant a usos, quant a aparcament, quant a finançament...

A les 20:30 es dona per acabada la reunió.

