
 

 
 

AJUNTAMENT DE PALAMÓS 

Servei de Participació Ciutadana 
 

 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ 20 de juliol de 2017  

 

ASSISTÈNCIA: Fermí Ros, Montse Cervera, David Sagrera, Joan Gasull, David Carol, 

Joan Bohigas, Roser Huete, Arcadi Moradell, Maria Puig i Joan Fugarolas. 

S’excusen: Joan Torras i Rosa Mª Medir. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1- Aprovació de l’acta anterior 

2- Propostes 

3- Pla Especial del Port 

4- Objectius i organització del curs 2017-2018 

5- Altres 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 

1- Aprovació de l’acta anterior 

S’aproven les actes dels dies 20 de juny i 27 de juny. 

 

2-  Propostes 

a. Es comenta que el tema dels aparcaments al Cervantes és un problema, hi ha 

targes que no funcionen, les màquines són complicades, es podria posar una 

barrera... 

S’explica el camí fet -parlant en temes de participació- respecte els aparcaments i 

les ADER. El maig-juny de 2016 es van passar 450 qüestionaris per recollir els 

pros i contres dels usuaris a peu de carrer. Al maig-juny de 2017 s’han organitzat 

unes taules de debat amb diferents col·lectius (persones vinculades a l’hospital, 

comerciants i ciutadania en general). Aquestes trobades han tingut dos objectius: 

Donar informació sobre la gestió de l’aparcament a Palamós i recollir propostes de 

cara a la propera ordenança. Pel primer objectiu es va comptar amb la 

col·laboració de l’enginyer i l’inspector que van fer una introducció de les 

característiques del servei. Pel segon s’ha comptat amb una dinamitzadora 

externa que ha aplicat unes metodologies específiques perquè el debat tingués 

una òptica col·lectiva. Fruit d’aquestes taules s’han recollit diferents propostes que 

van des de les majoritàriament coincidents fins a les antagòniques passant per les 

que han obtingut diferents grau d’acceptació. 

Tot aquest treball fet servirà per no partir de zero en l’elaboració de la nova 

ordenança de les ADER. S’explica que per redactar una ordenança, la llei obliga a 

fer participació ciutadana abans de redactar un primer esborrany. El mínim exigit 

és que es pugui participar online individualment. Des del consell es proposa 

millorar aquest mínim, programant alguna trobada presencial per promocionar la 

intel·ligència col·lectiva. Ens emplacem al setembre per pensar-hi i iniciar el 

procés. 

b. Es proposa parlar de pressupostos participats. Aquest tema el parlarem al punt 4. 
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3- Pla Especial del Port 

Es fa un repàs de la cronologia: El 20 de juny es diu que el Consell tindrà accés als 

programes de participació ciutadana de les empreses aspirants a redactar el Pla Especial 

del port i que podrà fer la seva valoració. El dia 27 de juny el Consell es reuneix i puntua 

cada programa de l’1 al 5. Aquesta valoració es trasllada a un representant de Ports. Uns 

dies després se’ns comunica que l’empresa guanyadora és una de les que hem valorat 

més baix (per no tenir prou en compte el paper de la ciutadania). Les valoracions dels 

diferents programes de participació són molt coincidents entre el tribunal i el Consell, 

excepte amb la guanyadora, que la valoració ha estat molt divergent.  

Es fan uns apunts: És usual que a l’empresa seleccionada se li i demani alguna millora a 

la seva proposta. La Generalitat és la responsable del Pla Especial del port. L’Ajuntament 

ha d’aprovar i donar permisos a les obres que es vulguin fer al port. Generalitat i 

Ajuntament tenen la intenció –estan condemnats- a posar-se d’acord. 

Amb tot això, decidim que com a Consell farem una proposta de millora del programa de 

participació ciutadana que ha fet l’empresa redactora del Pla Especial del port. Aquesta 

proposta ha de seguir dos canals paral·lels. D’una banda, l’alcalde ha de traslladar-la al 

seu interlocutor de Ports i d’altra banda, aquesta proposta s’ha de fer arribar a la comissió 

mixta Ajuntament- Generalitat, tant als representants polítics com al Consell Econòmic i 

Social. 

Es consensua la proposta que es vol presentar. 

 

4- Objectius i organització del curs 2017-2018   

Amb la idea de que el Consell sigui més proactiu i desenvolupi la seva funció més 

propositiva, es comenta la possibilitat de crear diferents comissions per tractar els temes 

que es considerin oportuns. Es van enumerant els temes que poden ser susceptibles de 

ser tractats en comissions, ja sigui per la seva importància, per la seva transversalitat... 

- Participació als pressupostos municipals 

- Desenvolupament i avaluació del Pla Estratègic de Participació Ciutadana 

- Protocol per a les ordenances i reglaments 

- Dinamització de les entitats / Creació d’una taula d’entitats 

- Futurs processos participatius (festa major, intervencions a la via pública, 

nomenclàtor...) 

- Territorialització, descentralització 

Tot i que es proposa començar per una o dues comissions, al final es decideix que es 

poden fer sessions temàtiques del Consell, ja que no hi ha disposició a crear comissions. 

 

5- Altres 

Fem un picapica com a final de curs i ens emplacem a la propera reunió que serà el 

dijous 7 de setembre. 

 

 


