AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Participació Ciutadana

CONSELL DE PARTICIPACIÓ

20 de març de 2018

ASSISTÈNCIA: David Carol, Joan Gasull, Arcadi Moradell, David Sagrera, Joan Torras,
Raquel Gallego, Maria Puig i Joan Fugarolas. S’excusen: Joan Bohigas, Montse Cervera,
Rosa Mª Medir, Glòria Prim i Fermí Ros.
ORDRE DEL DIA:
Aprovació de l’acta anterior
Seguiment dels pressupostos participats
Propostes de participació
Processos actuals
a. Pla Especial del Port
b. Ordenança d’ocupació de la via pública
5- Procés de selecció de noms de carrers
6- Altres temes
1234-

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1- Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta.
2- Seguiment dels pressupostos participats
En aquest punt hi és present la Núria Lisbona que és una de les tres persones que va
mostrar interès en participar en el seguiment de l’execució dels projectes triats als
pressupostos participats. Parlem sobre les diferents accions a fer respecte cada projecte:
TÍTOL

PRESSU. RESPONSABLE

Instal·lar una
zona de
10.000 €
pícnic al
costat ITV

Espais
gossos

15.000 €

FINAL

Brigada
Medi
Ambient

Estiu

Medi
Ambient
Serveis
Tècnics

Tardor

ACCIONS
. Dibuixar un plànol amb la distribució d'arbres,
font, mobiliari, camí. (tothom)
. Comprar 4 taules (10 per.), 4 + 2 bancs, 2
banquetes + 2 sillons, 3 papereres, mòdul
reciclatge, aparcabicis, 2 escales. (Brigada)
. Cubrir la torre elèctrica. (Brigada)
. Escarificació del camí. (Brigada)
. Portar aigua per a rec i per la font. (M.A.)
. Estan fets els amidaments. Cost de 12.500 €.
. Es proposa comprar arbres fins als 15.000 €.
(M.A.)
. Cal fer el projecte. (Serveis Tècnics)
. Cal informe de la Generalitat (uns 3 mesos).
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Fonts a les
places

6.000 €

Brigada

Plaça neta i
útil

4.000 €

Brigada

Seguretat
per vianants 10.000 €
al Cervantes
Accés a
l’aparcament
22.000 €
del carrer
Riera
Espai Jove

10.000 €

Espai
familiar

5.000 €

Serveis
Tècnics

Font 1. Plaça del Suro. Apta per a persones i
per a gossos.
Font 2. Plaça Vincke. Apta per a persones.
Agost Font 3. Parc de la Bassa. Apta per a persones i
per a gossos.
Si queden diners, posar la font 4 a la plaça Sota
Pedró
. Posar una tanca de fusta a 3 dels 4 laterals.
(Brigada)
. Comprar 2 bancs i 3 paperes. (Brigada)
Nadal
. Posar cartells seguint la linia de l'ordenança
d'animals. (Brig + M.A.) . Possible font. Valorar
cost de l'escomesa d'aigua.
Posar reductors de velocitat de goma/ cautxú
Setembre Posar senyals verticals.
Pintar amb colors estridents

Serveis
Tècnics

2018

Joventut

obres a
l’agost

Posar un tub de formigó.
Pas per a dos vehicles.
Estudiar l’accessibilitat (Mobilitat)
Fer un procés de cocreació amb el jovent
potencialment usuari del servei
Fer un procés similar a l'anterior.
Dificultat en identificar futurs usuaris.

3- Propostes de participació
Es decidirà l’adquisició del material per l’espai jove de manera participada amb les joves.
4- Processos actuals
a.Pla Especial del Port. S’explica que aquest procés està liderat per Ports de la
Generalitat, tot i que la influència de l’Ajuntament, en general i del Consell de
participació, en particular, està essent significativa. Hi va haver unes reunions
inicials on hi van assistir unes 50 i 20 persones respectivament. S’està repartint
una enquesta a tots els domicilis. Hi haurà tres tallers participatius els dies 4 i 18
d’abril i 2 de maig. A la web http://www.port-palamos.cat/ hi ha tota la informació
sobre el procés (documents generats, dates dels esdeveniments...).
b.Ordenança d’ocupació de la via pública. Es redactarà una nova ordenança per
tal d’adaptar l’actual a la nova realitat. S’explica que s’han passat 450 enquestes a
la ciutadania. També es faran uns debats ciutadans amb diferents sectors de la
població (Restauradors de la Planassa, restauradors del Passeig del Mar –ponent, comerciants i restauradors del Barri Vell i finalment amb la resta d’agents
econòmics i la ciutadania). Paral·lelament, es publicarà a la web de l’Ajuntament
un document explicatiu i demanaran aportacions a persones i entitats, abans de la
redacció de l’avantprojecte (tràmit de consulta).
Posteriorment es farà una reunió de retorn per compartir el document redactat per
la comissió tècnica abans de l’aprovació inicial per part del Ple.
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5- Procés de selecció de noms de carrers
Es proposa l’esquema de procediment per al carrer Remigi Rubau i Morató.
I. La comissió de toponímia de l’Ajuntament redacta unes pautes per triar el nou
nom del carrer.
II. La ciutadania pot fer propostes de noms.
III. La comissió de toponímia seleccionarà els noms de carrers que compleixin els
requisits pautats.
IV. La ciutadania podrà votar entre els noms seleccionats. El nom més votat serà
el que es proposarà al ple de l’Ajuntament.
Es diu que hi ha el perill de saturació de votacions. Es proposa cercar una fórmula per
agrupar temes a consultar, o per marcar unes dates de votacions seguint el model suís.
En definitiva, cal programar els processos participatius.
6- Altres temes
Hi ha una pregunta respecte la urbanització a la Pineda d’en Gori. S’explica la
història dels fets fins a la realitat actual. La urbanització actual millora l’original fruit
de pactes d’anys anteriors. Només es pot aturar si es compra la parcel·la que està
valorada entre 6 i 10 milions d’€.

