
 

 
 
AJUNTAMENT DE PALAMÓS  
Servei de Participació Ciutadana 
 

 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ 9 de març de 2017  
 
ASSISTÈNCIA: David Carol, David Sagrera, Montse Cervera, Joan Gasull, Glòria Prim, 
Arcadi Moradell, Maria Puig i Joan Fugarolas. 
S’excusen: Roser Huete, Joan Torras, Marçal Gallego, Teresa García i Marta Creixell. 
 
ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovar l’acta anterior 

2. Pla estratègic de participació ciutadana 

3. Debats ADER 

4. Participa als pressupostos 

5. Altres qüestions 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 
 
1. Aprovar l’acta anterior 

S’aprova l’acta sense cap esmena. 

 

2. Participa als pressupostos 

S’explica la campanya “Palamós amb veu i vot”. S’explica que el qüestionari és on-line i 
que s’han editat 13.000 exemplars que s’estan repartint a tots els domicilis. També se’n 
poden trobar als equipaments on hi ha una urna on dipositar les respostes (OAC, Punt 
Jove, Biblioteca, Pavelló i Aula d’aprenentatge). Es pregunta com es farà si al fulletó hi ha 
més d’una casella marcada i es diu que s’anul·larà la pregunta. També es diu que 
prevaldrà la resposta on-line sobre l’escrita. Es demana com es pot fer difusió i es 
proposa anar a TV Costa Brava i anar a explicar la campanya a algunes entitats (Cercle 
artístic i Associació de la gent gran). També es proposa anar als centres escolars de 
secundària. 

 

3. Debats ADER 

Es demana opinió per com s’ha de dirigir el debat sobre les ADER. Es diu que es pot 
vincular el debat a la renovació del conveni. La idea és fer unes reunions que siguin 
informatives i, un cop es tingui la informació, que es puguin recollir idees per a la nova 
licitació. 

Es proposa fer tres reunions sectorials. Una per a comerciants a la cambra de comerç, 
una  a l’hospital per a la gent que hi està vinculada (personal i usuaris) i una amb la 
ciutadania en general. 

La idea és contractar algú extern perquè les dinamitzi. 
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4. Pla estratègic de participació ciutadana 

Es mostra el document que s’ha treballat. Es demana que el Consell s’impliqui en la 
definició de la Visió del PEPC. Per això hem de definir com ens imaginem la 
participació ciutadana a Palamós en un futur. Per això es demana que es facin 
aportacions al document. La intenció és que s’aprovi en el Ple d’abril, per tant, 
disposem d’uns 10 dies per acabar-lo de polir. També cal desenvolupar el marc jurídic 
per introduir el que regula la llei de transparència i bon govern.  

Quedem que s’enviarà el document en word per poder fer les aportacions en els 
següents dies. 

 

5. Altres qüestions 

Hi ha dos temes que s’han proposat: 

El tema de fer les reunions a altres equipaments d’altres barris. Es parla de que seria 
més interessant fer reunions temàtiques i no tant un consell de participació com els 
usuals. També es pot contemplar fer una part de reunió habitual i una altra part 
d’obertura per parlar d’altres temes que sobrepassin les funcions del Consell. 

Un altre tema que es proposa és la demanda de fer una parada d’autobusos en 
condicions a la plaça Catalunya. S’exposa que és un tema que no concerneix al 
Consell, i que es derivarà la demanda a l’`àrea corresponent. 

També es comenta que des de l’Àrea es va enviar un document amb informació sobre 
els qüestionaris de les ADER i aquest va passar molt desapercebut.  
La idea és poder anar enviant informacions per guanyar temps a l’hora de que ens 
arribin a tothom i perquè així no hi hàgim de dedicar molt temps a les reunions. 

 

 

 


