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CONSELL DE PARTICIPACIÓ. 23 de febrer de 2021 (19:00/21:00) 
 

ASSISTÈNCIA: Arcadi Moradell, David Sagrera, Joan Gasull, Montse Cervera, Josep Coll, Pilar 

Arxé, Roser Huete, Alexand Weltz, Cristóbal Posadas, Maria Puig i Joan Fugarolas. 

S’EXCUSEN: Glòria Prim i Joan Torras que diu que es dona de baixa. 

Sessió telemàtica via ZOOM: https://zoom.us/j/94614310357  

 

ORDRE DEL DIA: 

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

2.- Comentaris sobre l’última reunió del SSIBE. 

3.- Processos participatius presents i futurs. 

 Ordenança de mobilitat 

 Toponímia del municipi 

 Pressupostos participats 2020-2021 

4.- Precs i preguntes 

_____________________________________________________________________________ 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ: 

 

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

No es fa cap aportació ni comentari respecte l’acta anterior.  

2. Comentaris sobre el Consell de participació del SSIBE. 

Es torna a qüestionar el paper del Consell de participació en el Consell del SSIBE. Hi ha persones 

que són crítiques ja que els temes que es tracten no arriben al consell i per tant no ens hi podem 

pronunciar més que a nivell particular. 

Decidim que el tècnic farà una proposta sobre un possible mecanisme de col·laboració amb el 

consell de participació del SSIBE. 

  

https://zoom.us/j/94614310357
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3. Processos participatius presents i futurs 

 

 ORDENANÇA REGULADORA DE CIRCULACIÓ, MOBILITAT l UTILITZACIÓ VIÀRIA. 

Aquesta ordenança és fruit de refondre tres ordenances existents del 2004, 2006 i 2007 

juntament amb la necessitat de regular l’ús dels patinets elèctrics. Un cop aprovada inicialment 

s’ha vist que hi ha aspectes que s’han actualitzar, per això es proposa fer un procés participatiu. 

Aquest procés té dos objectius, difondre quins són els temes que inclou aquesta ordenança i 

recollir les propostes de les persones afectades perquè la comissió redactora pugui incloure les 

que consideri pertinents. 

Hi ha varis comentaris sobre el malestar que ha provocat aquesta aprovació. Hi ha preocupació 

sobre les restriccions de l’ordenança i es prega que el procés sigui positiu i propositiu sense que 

hi hagi una utilització política –en el sentit negatiu del terme-. 

Es presenta una proposta de procés que contempla varis fases: una enquesta ciutadana, uns 

grups homogenis de debat, un debat i posada en comú dels resultats recollits i, finalment el 

compendi de totes aquestes aportacions en un document que es farà arribar a la comissió 

redactora. Es calcula que aquest procés tindrà una durada de 3-4 mesos.  

S’adjunta una presentació amb l’esquema del procés.  

 TOPONÍMIA DEL MUNICIPI 

El tècnic explica que es va reunir amb la junta de l’A.VV de Sant Joan. En aquesta reunió es va 

consensuar l’esquema i el calendari proposat. També es va parlar de la consulta. Els hi vaig dir 

que és una tècnica que s’ha d’utilitzar en ocasions molt concretes i que en aquest cas, 

tècnicament la desaconsellava. Tot i això vam parlar sobre la possibilitat de fer una consulta amb 

més d’una pregunta per ampliar les possibilitats d’actuació. Van estar oberts a iniciar el procés 

amb la recopilació d’informació històrica i objectiva i a anar avançant. 

Dit això, s’exposa que les consultes populars no referendàries requereixen de molta estructura 

i són molt cares ja que es tracta d’un procediment similar a les eleccions (amb el mateix nombre 

de meses, sorteig de membres de les taules i substituts, homologació de paperetes i sobres, 

custòdia de les actes de resultats per part de funcionaris,...). Amb aquesta informació 

majoritàriament es pensa que el procés estaria sobredimensionat.  

Es recorda que el compromís polític es va  referir a organitzar una consulta, independentment 

de l’opció de vot. Es debat sobre les condicions perquè la consulta sigui vinculant ( un mínim de 

participació, un mínim de resposta afirmativa...). Aquest tema s’emplaça a les següents fases.  

Quedem que caldrà fer una reunió monotemàtica amb l’entitat promotora de la iniciativa, que 

s’haurà de crear una comissió de seguiment i que l’àrea es reunirà amb l’arxivera i el tècnic de 

patrimoni per buscar qui pot fer l’estudi històric. 

  



             
 AJUNTAMENT DE PALAMÓS 
 Servei de Participació Ciutadana                
               

 PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 20-21 

S’explica que s’està acabant la fase de recollida de propostes i que s’iniciarà el treball tècnic per 

valorar quines són les propostes que compleixen els requisits. El mes d’abril es faran sessions 

entre personal tècnic i ciutadania per intentar agrupar les propostes i poder portar-les a les 

votacions durant el mes de maig. 

 ALTRES QÜESTIONS 

En David diu que acaba el seu mandat com a Síndic i per tant deixarà d’assistir al Consell de 

participació. Se li agraeix la seva participació durant tots aquests anys, es recorda que ell 

formava part del nucli impulsor que va promocionar la participació ciutadana al municipi i, per 

tant, té part de responsabilitat en la creació de l’àrea i del mateix Consell de participació. 

A les 21:00 es dona per acabada la reunió.  


