AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Participació Ciutadana

CONSELL DE PARTICIPACIÓ

08 de setembre de 2020 – 18:30/20:00

ASSISTÈNCIA: Josep Coll, Fermí Ros, David Sagrera, Joan Gasull, Montse Cervera, Glòria Prim,
Raimon Trujillo, Maria Puig i Dani Vidal
S’EXCUSEN: Arcadi Moradell, Roser Huete, Joan Torras, Alexan Weltz.
Sessió telemàtica via ZOOM: https://zoom.us/j/92760365886

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Propostes relacionades amb els processos participatius pendents:
a. Pressupostos participatius 2020 – 2021
b. ROM
c. Passeig del Mar
3. Altres qüestions.

Desenvolupament de la reunió:
1.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

No es fa cap aportació ni comentari respecte l’acta anterior.
2. Propostes relacionades amb els processos participatius pendents:
a. Pressupostos participatius 2020 – 2021
Es presenta la proposta tècnica del procés participatiu elaborat per dur a terme els pressupostos
participatius 2020-2021 (mirar presentació annexada). I es recullen els comentaris del Consell:
-

-

En general es fa una valoració positiva de la proposta en el sentit que pot afavorir la
formulació de propostes de major abast i d’aprofundir en la qualitat d’aquestes.
Per altra banda també es posa de manifest que és una proposta exigent per la
ciutadania i que pot quedar afectada si la ciutadania no es sent interpel·lada i no s’hi
implica. També s’observa el risc de sumar moltes propostes difícils de connectar
entre sí i que costin d’aglutinar en projectes més grans.
A nivell de comunicació, es nombra la necessitat d’utilitzar el màxim de canals
disponibles: XXSS, premsa, ràdio, intentar comunicar via centres escolars, etc. Així
com posar especial èmfasi amb el públic jove.
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S’acorda començar a preparar tot els materials gràfics i comunicatius per engegar el procés, així
com enviar l’enquesta prevista a les persones membres del Consell per valorar la seva
adequació.
b. c. ROM i Passeig del Mar:
S’exposa només la presentació relacionada amb el Procés del ROM, tot i que oralment també
es presenta la previsió de procés relacionada amb la remodelació del Passeig del Mar (mirar
presentacions annexades). Es recullen els comentaris del Consell:
-

Es posa en valor la importància d’informar de manera acurada dels límits tècnics i
de competències (en el cas del Passeig) a l’hora d’afrontar cadascun dels processos.
Fora de la reunió, però just després de tancar la trobada, la Glòria Prim, que havia
quedat desconnectada per dificultats tècniques transmet la pregunta sobre els
terminis d’aquests processos, prevenint sobre la incidència negativa que podria
tenir l’encavalcament dels diversos processos participatius en termes de
participació. Tot i no tenir un calendari previst, en Dani creu que anirà a posteriori
que els pressupostos participatius.

3. Altres qüestions
S’està duent a terme la millora dels espais de suport i ajuda dins la plataforma Decidim.
S’enllacen perquè es puguin valorar per part del Consell: https://palamosdecidim.ddgi.cat/pages

A les 19:50 es dona per acabada la reunió.

