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CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 20-12-16 

 
ASSISTÈNCIA: Arcadi Moradell, Fermí Ros, David Sagrera, Joan Bohigas, Joan 
Gasull, Roser Huete, Francesc Subirats, Montse Cervera, Marta Creixell, Maria 
Puig i Joanfu. 
S'excusen: Teresa Garcia, Glòria Prim, David Carol i Marçal Gallego. 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

2. Esmenes i aprovació del PEPC 

3. Actuacions presents i futures de l’Àrea 

4. Aportacions de les persones assistents 

 
DESENVOLUPAMENT 

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

S’aprova l’acta. 
 

 

2. Esmenes i aprovació del PEPC 

S’explica que està fet el pla d’acció i que falta el redactat final del projecte, és a 
dir que cal contextualitzar-lo amb una presentació, orientació, conclusions... 
Es demana com es farà l’avaluació. S’acorda que el mateix pla ja contingui els 
indicadors i es decideix que, tot i que el seguiment del PEPC s’anirà fent en el sí 
del Consell de participació, anualment cal fer un monogràfic de seguiment 
d’aquests indicadors. 
Es veu molt just que estigui redactat a principis de gener. 
Es demanen idees pel redactat de la carta de presentació i es recullen 
aportacions: 

- Explicitar que les propostes fetes són realitzables i realistes. 
- Cal explicitar d’on partim, quin és el punt d’inici. 
- L’anterior pla era més eteri, aquest pretén normativitzar tot el que s’està 

fent. 
D’altra banda, es proposa escriure dues línees a cada acció per explicar des 
d’on es parteix. 
 

3. Actuacions presents i futures de l’Àrea 

• Respecte la implementació de administració electrònica com a única 
forma de relació entre les entitats i l’Ajuntament, s’explica que s’ha 
hagut d’ajornar per errades en el sistema. 

• Respecte el PEC s’explica que ha estat molt intens el procés de recollida 
d’informació. S’han fet sessions amb els membres de les entitats, amb el 
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personal de l’Ajuntament, amb la comunitat educativa i amb tot 
l’alumnat de 4t d’ESO de Palamós. Actualment la tècnica de Ciutat 
Educadora està tractant tota la informació recollida. 

• Respecte les cartelleres. S’explica que a la reunió d’entitats (hi van 
assistir 17 persones de 14 entitats) s’havien proposat dos canvis 
d’ubicació de les 5 cartelleres i que un canvi es va acceptar i l’altre es va 
desestimar. Es va demanar que també es tractés el tema de les 
pancartes, ja que el club nàutic ha fet una prova pilot fent difusió a 
diferents punts del poble amb una valoració positiva. 

• Respecte el qüestionari de l’asfaltatge dels carrers s’explica que hi ha 
hagut 180 aportacions vàlides (persones majors de 16 anys 
empadronades a Palamós). S’explica que la consulta ha fet un salt 
qualitatiu respecte les anteriors, d’una banda perquè les persones 
s’havien d’identificar i de l’altra perquè es demanava sobre els criteris a 
seguir a l’hora de prioritzar les àrees a asfaltar en lloc de votar sobre 
carrers concrets. 

• Es demana si hi ha un pla per arranjar el passeig i un pla per posar 
plaques amb els noms dels carrers. Quant al passeig, al capítol 
d’inversions s’inclou una partida per intervenir-hi. El tipus d’intervenció i 
la quantitat destinada es portaran a participació ciutadana. Quant als 
carrers, s’està treballant en ajustar el padró ja que hi ha bastants errors. 

• Respecte el pressupost s’explica que es farà un procés participatiu per 
decidir com es destinaran els 150.000 € que es dedicaran al passeig del 
mar i places; i els  85.000 € que es dedicaran a mobiliari urbà, parcs 
infantils i espais verds.  
S’explica que es farà alguna sessió informativa per a la ciutadania. 
També es farà una jornada per explicar els pressupostos del 2017. 
Es proposa fer un vídeo explicatiu. 
Es proposa que al qüestionari entre les dades que es demanin s’hi 
inclogui el barri de residència. 

 
4. Aportacions de les persones assistents 

• Es comenta que caldria fer un reglament respecte el material que 
l’Ajuntament deixa a les entitats. Si més no, parlar amb les entitats 
perquè es responsabilitzin de tornar el material en bon estat. 

• Es demana si la ciutadania podrà participar en la definició del pla especial 
per desenvolupar la zona portuària. S’explica que s’ha creat una comissió 
de treball en la que s’hi inclouen dos representants del Consell econòmic 
i social (CES). Es proposa que el CES pugui obrir-se a noves 
incorporacions o pugui usar alguna fórmula per captar les diferents 
sensibilitats existents. 
Es pregunta si s’ha iniciat el procés i com es podrà fer seguiment. 

 
 
 
Arribades les 9 del vespre, es dóna per acabada la reunió. 


