
 
 

 
 

 

 
 

 

“PARTICIPAR ÉS NORMAL”  
 
 

P R O J E C T E   

O C T U B R E  2 0 1 6 - J U L I O L  2 0 1 7  

 

 

 

 

 

                               

 
 
 



1 
 

INTRODUCCIÓ 
 
En el ple del 18 de setembre de 2012 es va aprovar el  Pla Estratègic de 
Part ic ipació Ciutadana (PEPC). Aquest pla va néixer amb la f inal itat de 
fomentar la part icipació ciutadana i impulsar nous processos i mecanismes de 
part ic ipació, alhora que havia de servir per def inir  un marc on la part ic ipació 
ciutadana esdevingués habitual en tots els àmbits de la vida municipal.   
 
Des d’aleshores el servei de Part ic ipació Ciutadana de l ’Ajuntament de 
Palamós, efect ivament ha anat desenvolupat els diferents blocs del PEPC amb 
recursos propis i amb el suport de la Diputació de Girona.  
 
Durant el 2014-2015 i 2 anys després de l ’ in ic i del pla, se l i  ha volgut donar un 
impuls per fomentar les l ínees estratègiques que han estat menys pr ior itàr ies.  
 
 

JUSTIFICACIÓ 
 
Seguint amb el funcionament de l 'Àrea de Part icipació Ciutadana i  
desenvolupant el Pla Estratègic de Part ic ipació Ciutadana, aquest projecte fa 
un salt  qual itat iu respecte els anys anter iors. 
 
-  D'una banda es vol cont inuar amb els processos de part ic ipació que s'han 
anat consol idant any rera any com és el cas del procés per def inir  la 
programació de la Festa Major. Aquest serà el c inquè any consecut iu.  
 
-  L'altre procés important que es farà durant el 2017 és l 'anomenat "Part ic ipa 
als pressupostos". Tot i que en el pressupost de l 'exercic i 2017 ja s'ha reservat 
una part ida de 235.000 € del capítol d' Inversions per a decidir el seu dest í de 
manera part icipada entre tota la ciutadania; de cara al pressupost del 2018 es 
vol fer un procés de part ic ipació en la decissió de diferents part ides amb una 
f inal itat pedagògica i  de transparència.  
 
-  També durant el 2017 es volen traçar les l ínees polít iques que marquin el  
camí de la part ic ipació ciutadana com a hàbit  i  forma de treball habitual,  per 
això es vol redactar, mit jançant un procés inclusiu i  ampli,  un Reglament de 
Part ic ipació Ciutadana que reguli totes les formes de part ic ipar en el govern 
del municipi.  
 
Aquest salt  qualitat iu respecte anys anteriors comptarà amb dues fortaleses:  
- L'ampliació a jornada completa de la persona que faci de tècnic de 
part ic ipació.  
-  La reformulació del Consel l de Part icipació Ciutadana perquè sigui un òrgan 
realment út i l  que exercit i  les seves funcions de proposar, esperonar i f iscalitzar 
els programes de part icipació ciutadana que es duguin a terme. 
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TEMPORALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ 
 

1 Octubre 16- Maig 17 Procés de part icipació per def inir  El Pla Educatiu 
de Ciutat (PEC) 

2 Desembre 16- Maig 17 Procés de part icipació per def inir  la programació de 
la Festa Major 2017 

3 Desembre 16- Jul iol 17 Procés de part icipació “Part ic ipa als pressupostos” 

4 Gener- Setembre 2017 Elaboració d’un Reglament de Part ic ipació 
Ciutadana 

5 Cont inuadament Progrés del funcionament del Consel l de 
Part ic ipació Ciutadana 

 
 

1. Procés de part icipació per def inir  El Pla Educatiu de Ciutat (PEC) 

A l ’any 2009 es va aprovar un PEC. Durant aquest temps alguns dels object ius 
s’han assol it ,  a ltres han quedat obsolets i h i  ha conceptes que es volen enfocar 
de diferent manera. Per aquesta raó es vol redactar un altre PEC, de manera 
part ic ipada. Aquesta acció es durà a terme formant equip amb la tècnica de 
Ciutat Educadora que està a l ’àrea d’Ensenyament.  

Fase 1. Elaboració de la diagnosi compart ida. Hem diferenciat quatre grups 
homogenis per fer la diagnosi a través de qüestionaris i reunions presencials 
(personal que treballa a l ’Ajuntament, membres de la comunitat educat iva,  
membres d’ent itats, voluntar is i c iutadania en general i  un últ im grup de joves 
estudiants de quart d’ESO). 

Fase 2. Primeres reunions amb els di ferents grups. En aquestes reunions 
s’expl icarà d’on part im, és a dir,  la s i tuació en que ens trobem respecte 
l ’aplicació del PEC del 2009. També es trasl ladarà la informació recol l ida per a 
la diagnosi.  Finalment s’expl icarà el desenvolupament del procés i les sessions 
de treball.  

Fase 3. Segones reunions amb els diferents grups.  Aquestes seran 
exclusivament sessions de trebal l,  degudament dinamitzades i conduïdes per 
optimitzar el temps. 

Fase 4. Reunió conjunta dels diferents grups on podran confrontar els diferents 
punts de vista i es faran les esmenes al pr imer document per tal  d’elaborar 
l ’esborrany del Pla Educat iu de ciutat que s’haurà d’aprovar pel ple de 
l ’Ajuntament. 

Fase 5. Retorn a tots els part ic ipants dels resultats.  

Amb els alumnes de quart d’ESO s’ut i l i tzarà una forma de treball diferenciada.  
S’anirà als dos centres educat ius de secundàr ia del municipi i  a es faran unes 
sessions adaptades en el ambients d’aula. 

En aquest procés té molta importància la implicació de les diferents àrees de 
l ’Ajuntament que generen accions educatives per a la ciutadania, des d’un 
sentit  ampli de l ’educació (Esports, Joventut,  Cultura i  Patr imoni,  Medi 
Ambient).  
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2. Procés de part icipació per def inir  la programació de la Festa Major 2017 

Tot i que aquest procés s’ha fet durant quatre anys, cada cop anem fent 
reformes al procés per tal d’anar polint  els aspectes que s’han valorat com a 
mil lorables. Enguany, com a canvi més signif icat iu, s’ introduirà una comissió 
de festes.  

Fase 1. Fase d’obertura on es demanarà a la ciutadania que faci propostes 
amb el mínims f i l t res. En aqueta fase s’ut i l i tzaran diferents mit jans. Tan es 
podrà fer aportacions a nivel l presencial,  com a part ir  d’un formulari  vir tual,  
com per mai l a l ’àrea de cultura i festes.  

Fase 2. La comissió de festes t indrà la funció de precisar les propostes i donar 
un sent it  de coherència en el conjunt dels actes proposats.  

Fase 3. Es farà un retorn dels resultats i una avaluació del procés per seguir  
mil lorant el s istema. 

Aquest procés es duu a terme conjuntament amb l ’àrea de Cultura i Festes.  

 

3. Procés de part icipació “Part ic ipa als pressupostos” 

La f inalitat és incrementar la formació cívica de la ciutadania, promovent un 
mil lor coneixement de les inst itucions democràt iques locals i la 
corresponsabi l i tat en els afers públics.  

La intenció és crear un model basat en la informació i creació d’espais que 
facil i t in la construcció act iva de les polít iques, per això volem fer un conveni 
amb la UdG perquè ens puguin fer assessorament basat en exper iències d’èxit  
d’altres terr itor is. Aquest conveni es pot traduir en una jornada de trebal l,  amb 
exposicions i ta l lers pràct ics.. .  

Com que també sabem que la manera d’aprendre a part ic ipar és part ic ipant, 
pels pressupostos del 2017 s’han reservat dues part ides al capítol d’ inversions. 
Els requisits per poder part ic ipar en el procés seran tenir més de 16 anys i  
estar empadronats a Palamós.  
L’àmbit d’actuació de les dues part ides és l ’espai públic ja que és el context on 
es desenvolupa i art icula la c iutadania. En aquest sentit  es pr ior itza l 'atenció al 
passeig del Mar, i  la mil lora de les places del municipi (BLOC A), així com, 
seguir treballant en l 'arranjament i mi l lora del mobi l iar i urbà, parcs i espais 
verds (BLOC B).   
 
Tant en un bloc com en l ’a ltre, les persones que hi part ic ipin podran decidir 
quins són els aspectes més importants i quina quant itat de diners s’ha de 
dedicar a cada apartat.  Aquest doble canal d’entrada l i  dóna un grau de 
complexitat que farà que la informació sigui molt clara i entenedora per 
aconseguir una part icipació ben meditada i de qualitat.  
 
Es podrà part ic ipar en aquest procés des de diferents plataformes. S’editaran 
uns fulletons que es distr ibuiran a tots els habitatges. 
 
Per als pressupostos del 2018 es farà un procés on hi hagi una part informativa 
una part del iberat iva i una part decisòr ia a parts iguals,  o s i més no, on no es 
descuidi cap dels tres aspectes. 
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4. Elaboració d’un Reglament de Part ic ipació Ciutadana 

Des del Consel l de Part ic ipació es va proposar elaborar un Reglament de 
Part ic ipació Ciutadana arrel del monogràf ic organitzat per a actualitzar el Pla 
Estratègic de Part icipació Ciutadana. 

Tot i que des de l ’àrea s’havia plantejat  aquest reglament, no s’ha decidit  la 
seva redacció f ins que no s’ha percebut la seva necessitat.  

Es crearà un grup impulsor dins el consel l de part ic ipació per a marcar les 
l ínees a seguir per a dur a terme la redacció. Serà el nucl i impulsor el que 
marcarà com desenvolupar un procés de part ic ipació inclusiu, la temporal itat,  
la forma de trebal l,  a qui va dir ig it  i  tots els aspectes necessar is.  

Aquest trebal l estarà acompanyat pel tècnic de part ic ipació ciutadana que farà 
de pont entre el nucl i impulsor i l ’àrea de secretaria que és l ’encarregada de 
redactar els reglaments.  

 
5. Progrés del funcionament del Consel l de Part ic ipació Ciutadana 

El consel l de Part icipació ciutadana és un òrgan de consulta i  part icipació que 
té per object ius vet l lar pel desenvolupament del Pla estratègic de part ic ipació 
ciutadana i  canal itzar la part ic ipació dels c iutadans i ciutadanes en els 
assumptes públics.  

Actualment està exercint una tasca de seguiment del que es fa en matèria de 
part ic ipació ciutadana, però no és tant act iu en la seva tasca proposit iva.  

Per això es vol donar un impuls al consel l perquè pugui l iderar processos de 
ref lexió, perquè pugi ser difusor dels diferents programes que es duen a terme 
en part ic ipació ciutadana i perquè t ingui un paper més act iu en els assumptes 
que apropin l ’administració municipal a la ciutadania.  
Per això es trebal la perquè en formin part més persones, es trebal la perquè es 
creïn comissions de trebal l i  es treballa per crear un grup impulsor per a 
processos de part ic ipació i per a la part icipació en sentit  general.  
 
 

ALTRES INFORMACIONS 
 
Actualment l ’Ajuntament de Palamós està trebal lant per a endreçar la 
comunicació que s’està generant a través de les diferents xarxes socials que hi 
ha gestionades per les diferents àrees del consistori.  
També implementarà una APP durant  el 2017 on hi estaran vinculades diferents 
APPs, entre elles la de l ’àrea de part ic ipació ciutadana. 
Emmarcada en aquesta l ínea es troba l ’àrea de Part icipació Ciutadana on es 
prendrà especial cura en la comunicació de les act ivitats generades.  
S’ha detectat una feblesa en la resposta a la ciutadania i en la manca de retorn 
a les persones que han t ingut algun contacte amb l ’administració. Per combatre 
aquesta feblesa en cada projecte es té en compte un pla de comunicació on es 
planif ica les accions i es pressuposta el cost.  
 
Aquest projecte és f ruit  de l ’experiència dels anys anteriors, ja que hi ha uns 
projectes que són continuïtat d’anys anteriors, n’hi ha que són l ’evolució de 
projectes inic ials i  n’hi ha que han sorgit  arrel d’anar incorporant la 
metodologia part ic ipat iva com a eina de t reball.  
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PROCESSOS ANTERIORS 
 
Any 2014 
 

1. Programació Festa Major 2014 
2. Asfaltatge de carrers 

 
Any 2015 
 

1. Programació Festa Major 2015 
2. Asfaltatge de carrers  
3. Redacció del Pla Estratègic de desenvolupament Local de Palamós 

 
Any 2016 
 

1. Programació Festa Major 2016 
2. Criter is per pr ior itzar l ’asfaltatge dels carrers 
3. Redacció del Pla Local de Joventut 2016-2019 
4. Ubicació de cartelleres per a ent itats 
5. Decisió del mobi l iar i  infanti l  per a diferents parcs. 

 
 

PRESSUPOST 
 

CONCEPTE  QÜANTITAT 

Nòmina del tècnic especialista en Part ic ipació Ciutadana 6.900 € 

Mater ial de difusió del procés de part ic ipació per a la 
programació de la  Festa Major 2017 600 € 

Dinamitzacions de les sessions part ic ipat ives per a la 
redacció del Pla Educatiu de Ciutat  600 € 

Mater ial d' informació dels pressupostos 2017 800 € 

Mater ial de difusió del procés de part ic ipació per a la 
redacció del Reglament de Part ic ipació Ciutadana 600 € 

Elaboració de material audiovisual del projecte "part ic ipar és 
normal"  500 € 

TOTAL 10.000 € 
 


