AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Participació Ciutadana

CONSELL DE PARTICIPACIÓ

04 d’agost de 2020

ASSISTÈNCIA: Joan Gasull, Joan Torras, David Sagrera, Arcadi Moradell, Fermí Ros, Montse
Cervera, Glòria Prim, Roser Huete, Maria Puig i Dani Vidal.
S’EXCUSEN: Josep Coll, Raquel Gallego, Alexan Weltz, Raimon Trujillo i Cristobal Posadas.
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Pressupostos participatius
3. ROM
4. Altres qüestions

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Es presenta en Dani Vidal, la persona que està substituint a en Joanfu a la plaça de Tècnic de
Participació durant 3 mesos.
No s’escau recuperar l’anterior acta.
2. Pressupostos participats
Actualització projectes 2018-2019: s’acorda que la persona tècnica enviarà un document resum amb
l’estat de les inversions. S’adjuntarà a l’enviament de l’acta.
Pressupost participatiu 2020-21:
S’acorda seguir amb la proposta ja prevista de sumar l’import previst al pressupost participatiu de
2020 al de 2021. És a dir, un pressupost de 200.000€.
Es debat sobre el repte d’aconseguir que la ciutadania presenti projectes que sumin un gruix d’inversió
d’aquesta magnitud.
•

Per una banda es proposa que s’incorporin espais de treball entre ciutadania i personal
tècnic de diverses àrees per aprofundir en l’acostament entre ciutadania i el
funcionament de l’administració local, així com intentar proposar projectes de caràcter
transversal que sumin el valor de les experiències quotidianes de la gent i el
coneixement tècnic.
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• Per l’altra es recorda que el protagonisme del procés ha de recaure en la ciutadania,
així com amb la col·laboració tècnica es podria recaure en l’excés d’intervenció de les
treballadores de les àrees. També es veu amb bons ulls que hi puguin haver i
convisquin propostes de petit cost amb d’altres de més grans.
•

Es recorda la importància de comunicar i fer difusió del procés, així com utilitzar
mitjans com Ràdio Palamós, organitzar activitats a peu de carrer i fora del centre del
municipi i comptar amb les entitats com a altaveus.

S’acorda que el tècnic de participació elabori una proposta pels Pressupostos Participatius 2020-2021
i en el proper Consell de Participació es pugui validar.
3. ROM
S’exposa que des de la darrera reunió hi ha hagut canvis interns a l’Ajuntament i que el Secretari ha
canviat, així com el plantejament de redacció del ROM. Des de la Secretaria es vol fer una proposta
nova de Reglament.
Davant la complexitat tècnica i la possible inadequació d’obrir a un procés de treball a nivell ciutadà
els aspectes normatius de la gran majoria del ROM, es considera que el més adequat és obrir a aquest
àmbit els aspectes relacionats amb els Drets de la ciutadania i les entitats en relació a la participació
al Ple i a l’Ajuntament.
Es proposa de crear un espai de debat ciutadà que giri al voltant d’aquest aspecte concret. A partir
dels temes abordats en aquest espai, es traslladarà aquest proposta al Secretari perquè formuli una
proposta definitiva.
S’acorda que el tècnic prepari una proposta per encarar aquest procés i convocar la comissió de treball
del ROM.
4. Altres qüestions
La Maria explica que es vol incorporar algun procés participatiu relacionat amb el projecte del Passeig
del Mar. Degut a la complexitat de competències i titularitats vinculades al Passeig (Costes, Ports,
etc) primer s’està treballant per acotar què pot abordar-se a nivell municipal i ciutadà i què queda
restringit pels organismes competents.
Es valora important tenir en compte a la ciutadania, així tractar el tema amb sensibilitat doncs hi ha
molts aspectes a considerar i el Passeig és un element cabdal pel municipi. També s’aprecia la
necessitat de comptar amb veus expertes i professionals.
Es parla d’una possible proposta d’enquesta ciutadana inicial per sondeig quines percepcions i
interessos hi ha en les veïnes i veïns del municipi en relació al Passeig del Mar.
També es menciona el caràcter de llarg recorregut que tindrà aquest projecte i es proposa que els
diferents partits polítics haurien de comprometre’s o donar continuïtat al projecte que s’arribi a
aprovar i evitar caure en processos de fer i desfer en funció dels equilibris que es donin en el govern
municipal.
La persona tècnica durà a terme una proposta de procés participatiu tenint en compte aquestes
consideracions.
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A les 20:30 no hi ha més temes sobre els que parlar i donem per acaba la reunió.

