
                AJUNTAMENT DE PALAMÓS 
                Servei de Participació Ciutadana 

 
 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ 26 de setembre de 2018  

 

ASSISTÈNCIA: David Carol, Arcadi Moradell, Glòria Prim, Fermí Ros, Núria Lisbona i 

Joan Fugarolas. S’excusen: Joan Gasull, Joan Torras, Joan Bohigas, Montse Cervera i 

Maria Puig. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1-      Aprovació de l’acta anterior 

2-      Seguiment dels pressupostos participats 2018 (es convoquen a 3 persones que van 

mostrar interès en fer aquest seguiment) 

3-      Propostes de participació 

4-      Processos actuals: Pressupostos participats 2019 

5-      Altres temes 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 

1- Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta. 
 

2- Seguiment dels pressupostos participats 2018  

Visualitzem el document que es va utilitzar a les reunions presencials dels dies 4 i 13 de 

setembre que es poden consultar a: 

http://palamos.decidim.ddgi.cat/processes/pressupost2019 

 

Resumint s’explica que: 

TÍTOL PRESSU. ACCIONS ESTAT ACTUAL FINAL 

Instal·lar una 

zona de 

pícnic  al 

costat ITV 

10.000 € 

. Comprar 4 taules (10 per.), 4 + 2 bancs, 

2 banquetes + 2 sillons, 3 papereres, 

mòdul reciclatge, 2 escales.   

. Escarificació del camí. 

. Portar aigua per a rec i per la font.  

Executat Agost 

Espais 

gossos 
15.000 € 

. El projecte està fet i aprovat en junta de 

govern. 

. Cal un informe de l’ACA. 

Esperant 

l’informe 

4 

setmanes 

després 

de rebre 

l’informe 

Fonts a les 

places 
6.000 € 

Font 1. Plaça del Suro. Apta per a 

persones i per a gossos. 

Font 2. Plaça Vincke. Per a persones. 

Font 3. Parc de la Bassa. Apta per a 

persones i per a gossos. 

Font 4.Plaça Sota Pedró. Apta per a 

Executat Agost 

http://palamos.decidim.ddgi.cat/processes/pressupost2019
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persones i per a gossos. 

Plaça de 

Sota Pedró 
4.000 € 

. Posar una tanca perimetral a 3 dels 4 

laterals.  

. Comprar 2 bancs i 3 paperes. 

. Posar cartells seguint la linia de 

l'ordenança d'animals.  

Posar font 

Executat Agost 

Seguretat 

per vianants 

al Cervantes 

10.000 € 

Posar reductors de velocitat (berlinesos) 

Pintar amb colors estridents. 

Arranjar pas de vianants des del C/Sant 

Josep 

Tram del 

C/Sant Josep 

licitat. 

Manca pintar i 

berlinesos 

Novembre 

Accés a 

l’aparcament 

del carrer 

Riera 

22.000 € 

Cal fer un projecte del tub de formigó. 

Cal contracte arrendament amb la 

propietat de l’espai. 

Aprovat 

inicialment 
2018 ¿? 

Espai Jove 10.000 € 
Fer dues reunions amb el jovent  

potencialment usuari del servei 

Reunió 

convocada 
Desembre 

Espai 

familiar 
5.000 € 

Fer reunió amb futurs possibles usuaris 

de l’espai.  

Triar el material a adquirir 

Reunió feta  Desembre  

Acabat aquest punt, la Núria Lisbona se’n va. 

 

3- Propostes de participació  

No n’hi ha. 

 

4- Processos actuals: Pressupostos participats 2019 

Estem a la fase de presentació de propostes. Aquesta primera fase és durant el mes 

de setembre. Actualment hi ha 88 propostes. N’hi haurà menys que l’any passat. Una 

de les raons és que la plataforma actual obliga a inscriure’s i confirmar la inscripció via 

mail. Tots aquests passos poden limitar el nombre de propostes. Quan s’acabi el 

període es podrà analitzar millor. De tota manera el nombre important serà el de 

propostes vàlides. 

A les xerrades amb l’alumnat de batxillerat s’ha buscat més la vessant pedagògica de 

les trobades que la idea d’aconseguir moltes propostes. 

Tota la informació sobre el procés es pot consultar a: http://palamos.decidim.ddgi.cat/ 

També es diu que s’han repartit 10.000 fulletons als domicilis de Palamós, apart de 

les campanyes de difusió que s’han fet a través del faceboock i dels whatsapps que 

tenim de les entitats. Aquest és el vídeo que s’ha editat per a la difusió: 

https://youtu.be/TMRvrYE9s50 
Com que la propera reunió presencial és el 27 d’octubre, ens emplacem a trobar-nos 

la primera setmana d’octubre. 

http://palamos.decidim.ddgi.cat/
https://youtu.be/TMRvrYE9s50
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5- Altres temes 

Com que no sorgeixen altres temes, a les 8 i 20 del vespre donem per acabada la 

reunió. 


