
                AJUNTAMENT DE PALAMÓS 
                Servei de Participació Ciutadana 

 
 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ 6 de novembre de 2019 

 

ASSISTÈNCIA: Raquel Gallego, Pilar Arxé, Joan Torras, Glòria Prim, Roser Huete, David 

Sagrera i Montse Cervera, Alexan Weltz, Maria Puig i Joan Fugarolas. 

S’excusa: Joan Gasull. 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

2. Consell de participació del SSIBE 

3. Pressupostos participats 

4. Redacció del Reglament del Mercat Municipal 

5. ROM 

6. Altres qüestions  

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

Es fa l’esmena que Pilar Arxé no hi va assistir. 

 

2. Consell de participació del SSIBE 

S’explica que els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) al juliol va crear un 

Consell de participació Ciutadana constituït per ciutadania i professionals. Proposen que 

hi hagi un representant ciutadà del Consell de Participació que conegui i sigui usuari/ària 

dels seus serveis. Faran 2 reunions l’any i la propera serà el 12 de novembre. La Glòria 

Prim s’ofereix a assistir-hi. Se li farà arribar la convocatòria específica. 

 

3. Pressupostos participats 

A la reunió anterior vam començar a debatre sobre la necessitat de revisar la dinàmica 

dels pressupostos participats sense prendre cap acord. Reprenem el tema recordant que: 

- Del procés del 2018 van sortir 8 propostes, de les quals falta executar-ne una i l’ultima 

és va finalitzar el desembre de 2019. 

- Del procés de 2019 van sortir 8 propostes, de les quals n’hi ha 3 d’executades i 1 està 

feta parcialment. 

- El tècnic fa vàries consideracions: No és recomanable anar repetint processos quan es 

van acumulant projectes sense executar, ja que la ciutadania ho pot viure com que el que 

s’ha triat “no serveix per a res”. Fer un procés bianual donaria cabuda a algunes 

propostes que s’estan quedant a les portes i també a propostes més costoses. La idea 

seria evitar propostes de l’estil “comprar papereres”. Bianualment, seria possible incloure 

les propostes nominalment als pressupostos municipals sense haver de fer cap 

modificació de partida. Finalment, si no ens persegueix el calendari ens podem plantejar 

millores, estudiar altres capítols que el d’inversions, plantejar projectes per fases... 
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Es dona un debat on majoritàriament es diu que aquest procés és dels més “intensos” i 

no s’hauria de reduir la seva freqüència. Es poden anar engegant processos tot i que el 

temps d’execució dels projectes sigui bianual. Acordem que a principis de 2020 s’han de 

fer pressupostos encara que el seu termini d’execució sigui de dos anys i al 2021 també 

s’ha de fer un procés. Sigui com sigui, quedem que el tècnic farà una proposta de 

cronograma per visualitzar els diferents processos i ens tornarem a reunir el dimecres 20 

de novembre per “tancar” el tema. 

 

4. Redacció del Reglament del Mercat Municipal 

S’explica que començarà un procés participatiu per a la redacció del reglament del Mercat 

Municipal. El 13 de novembre hi haurà 2 reunions informatives i s’iniciarà la recollida de 

propostes a la plataforma Decidim (participa.palamos.cat) i el 4 de desembre hi haurà un 

taller de recollida de proposta. Amb això es tancarà el que s’anomena Consulta Pública. 

Els resultats de la mateixa es traslladaran a la Comissió Tècnica que serà l’encarregada 

de redactar l’avantprojecte que s’haurà de portar al Ple de l’Ajuntament. 

 

5. ROM 

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) és el document marc que regula l’organització i 

funcionament de l’Ajuntament així com el dret a la informació i a la participació ciutadana. 

L’actual es va aprovar el 1997 i, degut als canvis de les normatives, ha quedat obsolet. 

Degut a la importància del document, es proposa crear un grup de treball per dissenyar el 

procés participatiu per a la nova redacció. Com a tot reglament, la ciutadania podrà fer 

totes les aportacions que consideri, tenint en compte que aquestes seran traslladades la 

Comissió Tècnica que serà l’encarregada de redactar l’avantprojecte que s’haurà de 

portar al Ple de l’Ajuntament. 

Hi ha un debat sobre si s’escau que hi hagi, o no, representants polítics en aquest grup 

de treball. Es diu que el grup “només” haurà de dissenyar el procés participatiu per recollir 

el sentir de la ciutadania. S’haurà de definir les diferents fases, els límits, els 

participants...  Com que no s’entrarà en la discussió del contingut, s’acorda que es pot 

apuntar tothom que vulgui. El tècnic parlarà amb secretaria per saber quins temes són 

regulats per llei i quins temes podran posar-se a discussió. Un cop sabuda aquesta 

informació, es convocarà a les persones que s’han ofert: Joan Torras, Alexan Weltz, 

Raimon Trujillo, Roser Huete. 

 

6. Altres qüestions 

La Roser Huete explica que en el procés participatiu sobre la redacció de l’ordenança 

d’Ocupació de la Via Pública, no es va fer el retorn dels resultats a les persones 

participants. Es va dir que se’ls faria arribar l’avantprojecte que hauria de recollir el sentir 

general de les aportacions i aquest s’ha enviat abans a les formacions polítiques. Es 

comenta que el procés en qüestió va tenir diferents entrebancs i que es parlarà amb 

l’àrea que ha liderat el procés. 


