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CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX 

 

El Consell de participació ciutadana és un òrgan consultiu i assessor 

on es parla de participació ciutadana i es promouen i avaluen 

processos participatius, tot defugint de discutir sobre els continguts 

dels processos.  

Per exemple, es pot parlar de com millorar el procés participatiu per la 

redacció de l’ordenança de tinença d’animals (com fer la difusió del 

procés, com arribar a tota la gent interessada, com recollir les 

propostes....), però el consell no ha d’entrar en la discussió de si els 

gossos han de poder anar, o no, a la platja. 

 

El Consell de participació ciutadana va aprovar les seves normes de 

funcionament a finals del 2015. 

http://cont01.palamos.cat/documents/161_1102270724.pdf 

 

Ressalto la norma 2. 

Funcions  
 
El Consell de participació exerceix les funcions de:  

a) Vetllar per al desenvolupament del Pla estratègic de 
participació ciutadana de Palamós, seguint el seu esperit 
original. 

b) Emetre i formular propostes i suggeriments, així com rebre 
informació, en relació a les iniciatives participatives que 
sorgeixin des de l’Ajuntament i des de la ciutadania. 

c) Fer el seguiment dels processos participatius que es duguin a 
terme. 

d) Impulsar mecanismes, experiències o iniciatives que facilitin i 
promoguin la participació. 

e) Possibilitar que les actuacions municipals de l'Ajuntament 
comptin amb la consulta i participació dels sectors implicats.  

f) Fomentar i vehicular la col·laboració entre les entitats i la 
d'aquestes amb l'Administració municipal.  

 

http://cont01.palamos.cat/documents/161_1102270724.pdf
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Durant el 2017 al consell hi va haver reflexions sobre el seu funcionament. Aquests 

són dos extractes de les actes.  

 

Acta del 20 de juny de 2017 

1. Respecte el consell de Participació 

S’inicia el debat a partir de les respostes rebudes del qüestionari que es va passar. 

Consensuem que el Consell no és una assemblea, és un espai obert però el nombre de 

membres ha de ser clar i conegut. Per això s’acorda que s’ha d’aplicar la norma que diu 

que “causa baixa qui no assisteix ni s’excusa en les últimes tres sessions”.... També es 

proposa que hi hagi un llistat amb els membres i les persones assistents només hagin de 

signar. 

Es parla sobre la dificultat de que les persones assistents siguin representatives i es diu 

que cal cercar la diversitat. No ens marquem com a objectiu que hi participi més gent, sinó 

que ens posem com a objectiu plasmar resultats i així serà més fàcil explicar què fem i 

que hi hagi interès en assistir-hi.  

Es recorda que el consell té dues funcions principals: Vetllar pel desenvolupament del 

PEPC i Formular propostes que promoguin la participació. Es reconeix que la funció 

propositiva no està sent molt efectiva i per això s’acorda que en les properes reunions un 

dels primers punts de l’ordre del dia sigui “Propostes”. Es ratifica que s’enviïn per mail 

totes les informacions que calgui, de manera que a la reunió no s’hagi de destinar temps a 

explicar temes que es puguin comunicar amb un document escrit. 

 

 

Acta del 20 de juliol de 2017 

4- Objectius i organització del curs 2017-2018   

Amb la idea de que el Consell sigui més proactiu i desenvolupi la seva funció més 

propositiva, es comenta la possibilitat de crear diferents comissions per tractar els temes 

que es considerin oportuns. Es van enumerant els temes que poden ser susceptibles de 

ser tractats en comissions, ja sigui per la seva importància, per la seva transversalitat... 

- Participació als pressupostos municipals 

- Desenvolupament i avaluació del Pla Estratègic de Participació Ciutadana 

- Protocol per a les ordenances i reglaments 

- Dinamització de les entitats / Creació d’una taula d’entitats 

- Futurs processos participatius (festa major, intervencions a la via pública, 

nomenclàtor...) 

- Territorialització, descentralització 

Tot i que es proposa començar per una o dues comissions, al final es decideix que es 

poden fer sessions temàtiques del Consell, ja que no hi ha disposició a crear comissions. 

 
 


