AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Servei de Participació Ciutadana

CONSELL DE PARTICIPACIÓ 07 de setembre de 2017
ASSISTÈNCIA: Fermí Ros, Montse Cervera, David Carol, Roser Huete, Arcadi Moradell,
Glòria Prim, Joan Torras i Rosa Mª Medir, Lidia Lara, Maria Puig i Joan Fugarolas.
S’excusen: David Sagrera, Joan Bohigas i Alexan Weltz.
ORDRE DEL DIA:
1234-

Aprovació de l’acta anterior
Propostes
Pla Especial del Port
Pressupostos participats 2018

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1- Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta del dia 20 de juliol.
2- Propostes
Es recorden tres propostes que s’han fet en altres ocasions.
a. Respecte el moll del port, s’explica que hi ha la redacció del Pla especial del
port que parlarem al punt 3.
b. Respecte la retolació de carrers, s’explica que es va dirigir la demanda a l’àrea
de mobilitat i que s’hi està treballant.
c. Respecte la reordenació del Passeig del Mar es diu que una intervenció
integral té un cost molt elevat i actualment l’Ajuntament no s’ho planteja. Es
parla sobre la idoneïtat de fer un procés participatiu sobre un projecte que
actualment no es planteja.
d. Respecte el projecte de Castell es planteja que s’hauria de trobar-hi espais de
participació i, si més no, fer una bona comunicació del projecte. Quedem que
es parlarà amb l’àrea corresponent.

3- Pla Especial del port
Es comunica que el director de l’empresa redactora del projecte ha acceptat incloure les
propostes de millora que se li han fet arribar des del consell fins el punt que vol tenir una
reunió per consensuar el pla de participació. Proposem fer una reunió amb TECPLAN el
dimecres 13 de setembre a les 6 de la tarda amb el compromís d’haver-nos mirat el pla
de participació de l’empresa i el document que els hi vam enviar, per poder concretar
quines accions hi han d’afegir.
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4- Pressupostos participats 2018
Es mostren les idees generals que es proposen des de l’Àrea. L’esbós és: obrir un
període de recollida de propostes, validar quines segueixen els criteris establerts, posarles a votació, acceptar les més votades fins a exhaurir el pressupost (Adjunto el
document).
Deliberem sobre la conveniència de que les propostes només puguin ser de l’apartat
d’inversions (capítol VI). El fet que les propostes seran acceptades un cop estigui aprovat
el pressupost municipal, així ens obliga. En el proper exercici ens podrem plantejar altres
possibilitats.
Coincidim en què el calendari és molt ajustat. Ens condiciona el fet d’anar guanyant
mesos perquè el proper any ens puguem ajustar el procés participatiu a l’aprovació del
pressupost municipal.
Quedem que al proper consell deliberarem sobre diferents qüestions:
 Qui pot fer propostes? (A títol individual, persones empadronades, persones
registrades, entitats, propostes col·lectives, tothom).
 Cal un nombre finit de propostes?
 Les propostes han de tenir un nombre d’adhesions?
 Cal l’existència d’un grup motor? Aquest grup motor pot ser el Consell?
 Qui pot votar? (majors de 16 anys, majors de 18, empadronades, segones
residències, inscrites a un registre).
 Criteris que han de seguir les propostes: De competència municipal, que siguin
inversions, legalment viables, d’interès col·lectiu, que no comportin despeses
futures inassumibles, tècnicament factibles, definir àmbit d’actuació, no contradir
plans aprovats, que no sobrepassin un cost, que tinguin principi i final, que donin
resposta a una necessitat concreta, que no fomentin l’exclusió social, execució
anual.
 Qui valida les propostes?(tècnics, grup motor, taula mixta)
 ...
Quedem que ens tornarem a trobar el dijous 21 de setembre a l’Ajuntament.

