AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Participació Ciutadana

CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 19-04-16
ASSISTÈNCIA: Arcadi Moradell, David Carol, Marçal Gallego, Montse Cervera,
Marta Creixell, David Sagrera, Francesc Subirats, Fermí Ros, Joan Bohigas,
Maria Puig i Joanfu.
S'excusen: Teresa García, Rosa López i Lídia Lara.

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
2. Organització del monogràfic sobre el PEPC
3. Sobre les Àrees d’Estacionament Regulat

4.

Altres qüestions

DESENVOLUPAMENT
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
S’aprova l’acta.
2. Organització del monogràfic sobre el PEPC
Respecte el monogràfic s’explica les tasques que ha fet la comissió que es va
crear al respecte:
• Quant a la difusió s’han fet dues pancartes que s’han penjat a la rotonda
de correus i a les escales del casino; s’han editat 5.000 fulletons que
s’han repartit als centres escolars i s’han deixat als equipaments
municipals oberts al públic; s’ha publicat a l’agenda municipal i s’ha
publicat a les xarxes socials dels diferents departaments de
l’Ajuntament. Es demana fer el boca-orella per reforçar la difusió.
• El programa pensat és:
o Breu explicació sobre la participació ciutadana feta a Palamós.
o Xerrada sobre l’evolució de la participació ciutadana a Catalunya a
càrrec de Martí Puig - doctor en Ciències Polítiques de l’UdG,
especialitzat en moviments ciutadans-.
o Pausa, cafè
o Taules de treball sobre els diferents eixos del PEPC
o Exposició de les conclusions de les taules.
• Es demana esmorzar per unes 40 persones
• Es contracten dues persones per dinamitzar les taules
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3. Sobre les Àrees d’Estacionament Regulat
Es treballa sobre la proposta inicial del qüestionari que es passarà per captar el
grau de satisfacció del servei de les ADER.
S’acorda diferenciar les persones que són de fora de Palamós. S’introdueix un
ítem perquè es reflecteixi si venen per motius laborals, sanitaris o altres.
Es demana que els qüestionaris els passin persones neutrals.
S’acorda passar 450 qüestionaris en tres franges horàries diferents i en zones
geogràfiques diferents.

4.

Altres qüestions

Proposta de canvi al registre municipal d’entitats. L’actual normativa del
registre municipal d’entitats prohibeix inscriure-hi les entitats polítiques i
religioses. Es debat sobre l’esperit inclusiu del registre i s’acorda que el consell
exerceixi la seva funció propositiva per demanar un canvi en el seu articulat
Permís paternal. Es comunica que el tècnic de l’àrea gaudirà de 4 setmanes de
permís paternal i que aquest fet influirà en el cronograma de les actuacions
previstes.

