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CONSELL DE PARTICIPACIÓ. 21 de juliol de 2021. Galeries Carme  
 

ASSISTÈNCIA: Joan Gasull, Montse Cervera, Josep Coll, Pilar Arxé, Roser Huete, Alexand Weltz, 

Glòria Prim, Maria Puig i Joan Fugarolas. 

S’EXCUSA: Arcadi Moradell. 

 

ORDRE DEL DIA: 

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

2.- Participació al SSIBE. 

3.- Ordenança de mobilitat 

4.- Procés de toponímia de Palamós i Sant Joan 

5.- Pressupostos participats 

6.- Proper procés participatiu respecte el Passeig del Mar 

7.- Precs i preguntes 

_____________________________________________________________________________ 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ: 

 

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

No es fa cap aportació ni comentari respecte l’acta anterior.  

2. Participació al SSIBE. 

La Glòria diu que és molt interessant el què es tracta al Consell del SSIBE i que s’hauria de 

mantenir la nostra assistència. Proposa que hi hagi rotació de la nostra representació. 

Com que no hi ha cap persona voluntària, ella està disposada a seguir assistint-hi. 

Es comenta que en realitat no representem a ningú més que a nosaltres mateixos. 

El tècnic proposa que es pugui obrir un espai virtual (mitjançant la plataforma 

participa.palamos.cat). Aquest espai ha de tenir dues funcions: Proposar temes de debat (punts 

per a introduir a l’ordre del dia) i recollir aportacions als temes proposats. 

Es diu que hi haurà el perill que sigui una bústia de queixes. Quedem que ho provarem, que 

caldrà deixar molt clar que ha de ser un espai de propostes i no de queixes. 

Quedem que no farem cap filtre dels temes que surtin. La nostra funció serà vehicular les 

aportacions i no moderar-les.  

S’ha de parlar amb el SSIBE per explicar-los-hi. 



             
 AJUNTAMENT DE PALAMÓS 
 Servei de Participació Ciutadana                
               

 

3. Ordenança de Mobilitat 

S’explica com ha anat el procés participatiu.  

S’ha passat un qüestionari que han respòs 174 persones. 

S’han fet tres tallers per a recollir propostes als dos nuclis històrics i amb els comerciants. Al 

taller amb els comerciants va haver-hi 7 participants, al de Sant Joan hi van assistir 11 persones 

i al del Barri vell varen assistir-hi 36 persones. En aquest últim hi va haver-hi certa tensió que 

es va canalitzar cap a una nova reunió amb la presència de l’alcalde i el regidor de mobilitat. 

El resultat de les enquestes i els tallers va generar un document que va ser consensuat per 

persones assistents als tres tallers.  

Aquest document es va entregar a la comissió redactora de l’ordenança perquè les aportacions 

fossin considerades. 

La feina a fer actualment és vetllar perquè aquestes aportacions, efectivament siguin tingudes 

en compte i es justifiqui tant les que són admeses com les que no.  

 

4. Procés de toponímia de Palamós i Sant Joan 

S’explica que des de les àrees de patrimoni i arxiu s’ha valorat quina és el millor sistema de fer 

la recerca respecte els topònims del municipi i s’ha decidit que es signarà un conveni amb 

l’Institut català de recerca en patrimoni cultural perquè facin dos estudis: un sobre el context de 

la fusió-annexió dels dos pobles i un altre sobre l’origen dels dos topònims.  

Per decidir-ho, ha estat important el fet que la recerca es faci amb connexió amb la universitat, 

ja que aporta una trajectòria científica solvent; també per la connexió que té aquesta institució 

amb el Memorial Democràtic i, finalment, pel valor afegit que suposa que el director sigui en 

Joaquim Nadal assegurant que l’encàrrec estarà tractat amb “carinyo”. 

El conveni es signarà cap el setembre i es preveu que l’estudi tingui una durada d’un curs lectiu. 

S’apunta que caldrà tenir en compte els agents del territori, com així serà. 

Es parla que aquest és el primer pas del camí que s’ha anat validant, més endavant es decidirà 

com es continua. 

Es recorda que el canvi o no de nom, serà una decisió política. També es comenta que s’haurà 

d’explicar molt bé quines són les conseqüències d’una o altra decisió. Ens emplacem a debatre 

sobre aquests temes, més endavant. 

5. Pressupostos participats 

S’explica que aquest procés s’ha endarrerit dos mesos. Es van recollir 78 propostes, de les quals 

se n’han validat 16. S’ha de tenir en compte que moltes propostes ja estaven contemplades en 

altres partides del pressupost municipal. 

El proper dissabte 24 de juliol està previst fer un taller per treballar aquestes 16 propostes amb 

la intenció d’agrupar les que estan relacionades per poder presentar unes propostes més 

àmplies i amb visió més global. 

La idea que és que no hi hagi moltes propostes amb pressupostos petits, sinó que n’hi hagi 

poques i tinguin una incidència més globalitzadora i transformadora (evitar que surti “comprar 

papereres”). 
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La novetat d’enguany, és que aquest taller es farà amb la presència de dues persones de serveis 

tècnics que tindran un rol d’assessors perquè les propostes i pressupostos aproximats siguin el 

més realistes possible. 

6. Proper procés participatiu respecte el Passeig del Mar 

S’explica que s’està treballant en el disseny del procés participatiu del Passeig del Mar. Aquest 

procés ha de tenir una part molt important d’informació inicial per poder garantir la qualitat del 

debat ciutadà que es mereix. 

Actualment s’està treballant amb serveis tècnics per anar perfilant quins són els temes que es 

poden posar a debat, quines són les limitacions existents marcades per les altres administracions 

implicades, quin és el marc tècnic en el que ens podem moure... 

La idea és que el procés tingui 4 fases i es pugui finalitzar abans de finals d’any. 

Per desenvolupar-lo, es contractarà suport extern i també caldrà un grup motor. Es proposa que 

el grup motor sigui el mateix Consell de participació i es decideix que així sigui. 

Es comenta que seria interessant que avancés el pla director del port, tot i que no depèn de 

l’Ajuntament. També es comenta la importància de l’adequació del Passeig del Mar després de 

portar molts anys sense una reforma a fons. 

7. Precs i preguntes 

Es pregunta sobre el procés participatiu que s’ha de fer per a la remodelació del ROM.  

Abans de la pandèmia es va començar a pensar sobre el disseny del procés, es va crear una 

comissió que es va trobar una vegada, però aquest tema va quedar aturat.  

Hi va haver un canvi de secretari i cal que l’àrea de secretaria treballi en algun document que 

ens serveixi de base per tornar a reprendre el tema. 

 

A les 21 hores es dona per acabada la reunió. 


