
 

 
 

AJUNTAMENT DE PALAMÓS 

Servei de Participació Ciutadana 
 

 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ 25 de setembre de 2017  

 

ASSISTÈNCIA: Roser Huete, Joan Gasull, Maria Puig i Joan Fugarolas. S’excusen:  Joan 

Bohigas, David Carol, Montse Cervera, Rosa Mª Medir, Fermí Ros, David Sagrera i Joan 

Torras. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1- Dissenyar el procés participatiu dels pressupostos participats. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 

1- Malgrat ser conscients de que hi ha poc quòrum, anem veient les diferents qüestions 
que s’han de tractar. Llegim les aportacions que s’han enviat per mail. 

Les línies generals del procés són: 

 Fase 1. Definició del procés de Pressupostos participatius. 

 Fase 2. Campanya informativa. Inici de presentació de propostes. 

 Fase 3. Elaboració de les propostes. Tallers de propostes.  

 Fase 4. Validació tècnica i priorització de les propostes. 

 Fase 5. Votació de les propostes. 

 Fase 6. Retorn de resultats. 

 Fase 6 bis. Seguiment de l’execució de les propostes. 
 

Sobre la quantitat de diners que es dedicarà al procés, s’explica que l’equip de govern fa 

una primera proposta de dedicar-hi 60.000 €. Mirem els diners destinats a “inversions” 

(1.640.000 €) i les possibilitats que hi ha d’augmentar la quantitat a participar. 

Tant es pot donar que hi hagi poques propostes vàlides i els diners no es puguin gastar, 

com que els projectes proposats tinguin un cost elevat i no se’n puguin executar gaires. 

Es proposa traslladar un dels projectes propis de l’equip de govern a l’apartat de 

“projectes financerament sostenibles” i afegir els 25.000 € a la quantitat inicial.  

Així, la proposta del Consell de Participació és dedicar 85.000 € a la partida “projectes 

fruit de la participació ciutadana”. 

 

Acordem que s’han d’anar posant dates a les diferents accions. La intenció és acabar el 

procés al gener-febrer de 2018 amb la intenció de que a l’abril de 2018 pugui començar el 

procés pels pressupostos 2019. 

Respecte el disseny del procés, quedem que el tècnic el redactarà i l’enviarà als 

membres del Consell perquè es puguin fer les aportacions que es creguin convenients. 

 

Quedem que la propera reunió serà el dimarts 10 d’octubre si les circumstàncies ho 

permeten. 

 

 


