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CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 03-12-15 
 

ASSISTÈNCIA:  Fermí Ros, David Carol, Francisco Duran, Roser Huete, Ana Julia 
López (2), Joan Bohigas, Marçal Gallego, Glòria Prim, Marta Creixell, Lidia Lara, 
Arcadi Moradell, Joan Ortuño, Raimón Trujillo, Joan Gasull, Francesc Subirats, 
Carmen Nicolás, Maria Puig i Joanfu. 
S'excusen: Teresa Garcia, David Sagrera, Carmina Ontiveros i Francesc Yruela. 
 
 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Aprovació de les normes de funcionament del Consell de participació 

ciutadana  
3. Revisió i actualització del Pla estratègic de participació ciutadana (PEPC) 
4. La participació ciutadana a l’Ajuntament 
5. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

S’aprova l’acta. 
 

2. Aprovació de les normes de funcionament del Consell de participació 
ciutadana  

S’aproven les normes amb el següent afegit a la norma 3: 
e) El síndic de Greuges municipal 
 
El document definitiu està al web municipal: 
http://cont01.palamos.cat/documents/161_1102270724.pdf 
 

3. Revisió i actualització del Pla estratègic de participació ciutadana (PEPC) 

Es fa una petita presentació del PEPC actual i es fan 4 taules de treball per 
debatre sobre les 4 línees estratègiques que té el pla actual i com ha de ser el nou. 
Recullo temes que es van dir sobre cada línea estratègica: 
 
IV. ESCOLA DE PARTICIPACIÓ: 

• La formació s’ha de contemplar a tots nivells, no només a la infància. 
• La participació s’aprèn participant. 
• La proposta principal seria crear un consell d’infants. Totes les escoles hi 

haurien de participar. Es seleccionarien delegats i representants de les 
escoles que s’anirien trobant i debatent diferents temes. 
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• Els temes han de ser tant interns (de centre) com aspectes externs (de 

municipi). 
• També es parla d’un futur Consell de joves. 
• Per plantejar-ho a les escoles es parla de vincular-ho al Pla Educatiu 

d’Entorn. 
• El paper del Consell de Participació ha de ser el de propulsor. 
• També es parla de promocionar formacions per a tothom. 

 
III. DINAMITZACIÓ I FOMENT DEL TEIXIT CIUTADÀ 

• S’han de recuperar les associacions veïnals. 
• S’ha de posar èmfasi en treballar la continuïtat i relleu en les associacions. 
• Actualment hi ha molta dispersió d’associacions i poca coneixença entre 

elles. 
• Cal potenciar les associacions de veïns. 
• Es fa la proposta de dividir Palamós en districtes. 
• També es fa la proposta de dividir les entitats en 4 consells temàtics: 

Cultural, Esportiu, Social i Sanitari. 
• S’ha de promocionar la idea de crear xarxa i que els representants de les 

entitats es trobin. 
• S’ha d’evitar que les agendes de les activitats es solapin, s’han de 

coordinar. 
• Es pot recuperar la diada de les associacions. 

 
II. COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 

• Es diu que la manera actual de transmetre la informació no és acurada. 
• S’hauria de saber a quanta gent arriba cada mitjà. Per exemple, no se sap 

quanta gent escolta Ràdio Palamós. 
• Propostes de millora de la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania: 

� Comunicació directa amb el ciutadà 
� Actualitzar i millorar les webs del consistori  
� Tenir una interlocució directa amb les associacions de veïns i les 

associacions en general 
� Editar un butlletí cada 3 o 4 mesos. 

 
I. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
 

• Es canvia l’estructura del bloc i es parla de les condicions necessàries que 
s’haurien de donar a l’organització municipal per seguir creixent en 
participació i en accions de major qualitat cada vegada.  

• Vam arribar a la conclusió que caldria posar en comú una temporització de 
les accions a dur a terme.  

• També caldria concretar sobre qui és el responsable de cada acció (això no 
vol dir que ho sigui en solitari. 

• Amb la temporització i definició de qui actua, el pla seria molt més fàcil 
d’avaluar. Igualment, també permetria prioritzar la importància d’accions per 
sobre d’altres. 
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ACCIONS que ja figuraven en l’anterior pla i que es creuen vigents tot i que 
s’han d’adaptar: 
 

• Els acords estratègics ja s’han superat. L’aprovació del proper pla ja 
comporta compromís. Per tant, potser no seria necessari incloure el punt 
que hi fa referència. 

• Agenda sobre participació concretant accions elaborada per l’equip de 
govern. Segueix vigent. 

• Els temes de difusió del pla creiem que es poden passar a ser accions 
generals del pla, per no anar repetint aquest aspecte.  

• Recursos humans i econòmics per executar les accions. Vigent 
• Treball de la transversalitat, la flexibilitat transcendint àrees es contempla 

com una acció que ajudaria a què el treball en participació fos més fluid.  
• Impulsar òrgans de participació sectorial (consells i taules) des del 

consell i acompanyament, seguiment en la seva regulació i/o 
desenvolupament. 

• Informació dels objectius del pla i mecanismes. Es podria entendre inclòs 
en un hipotètic apartat de difusió general. 

• Guia de participació ciutadana. Incloure-ho en el la part de difusió, 
informació o formació – escola de participació. 

• Reglament de participació. Més a mitjà-llarg termini després d’anar 
avançant en altres accions. 

 
 
 

4. La participació ciutadana a l’Ajuntament 
 

Es comenta que s’està plantejant regular la participació de la ciutadania després 
del ple de l’Ajuntament. 

 


