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CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 05-07-16 

 
ASSISTÈNCIA: Marçal Gallego, Montse Cervera, David Sagrera, Mireia Brunet, 
Joan Gasull, Glòria Prim, Fermí Ros, Joan Bohigas, Joan Torras, Maria Puig i 
Joanfu. 
S'excusen: Teresa García, David Carol, Alexan Weltz i Arcadi Moradell. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

2. Informacions de l’àrea 

3. Pla Estratègic de Participació Ciutadana 

4. Pressupostos participatius 

5. Altres qüestions 

 
DESENVOLUPAMENT 

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

S’aprova l’acta. 
 

2. Informacions de l’àrea 

S’explica els temes en els que s’està treballant.  
• Respecte el Pla Local de Joventut s’ha organitzat un concurs d’instagram 

perquè els joves puguin dir amb una foto i un comentari què els hi 
agrada i què es pot millorar a Palamós. S’han rebut 150 fotos de més de 
40 persones. Es farà una exposició amb les fotos seleccionades i es farà 
un debat sobre els temes de les fotos. També s’han recollit inputs per a 
la redacció del pla demanant les aportacions a les Ampes, centres 
educatius i entitats en general a través d’un qüestionari. Alhora s’han fet 
trobades presencials amb dos grups de joves, s’han fet entrevistes  a 
professionals que treballen a Palamós amb la joventut i s’ha fet un 
treball de recerca amb les accions que es fan per a la joventut des de les 
diferents àrees de l’Ajuntament. 

• Respecte el Pla Educatiu de Ciutat es va haver de racionalitzar el 
calendari i una comissió està treballant en la diagnosi del Pla alhora que 
a l’estiu es planificaran les accions a fer durant el primer trimestre 
escolar (setembre-desembre).  

• Respecte les ADER, s’està passant un qüestionari a diferents zones del 
municipi en diferents franges horàries. N’hi ha més de 300 passats dels 
450 previstos. La primera impressió és que els comerciants estan 
contents amb el sistema i la gent que va diàriament a Palamós és molt 
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crítica; però caldrà analitzar la totalitat dels qüestionaris per treure’n 
conclusions. 

• Respecte la consulta que es va fer sobre les cartelleres que es posaran al 
servei de les entitats, hi va haver 20 respostes. Es van recollir propostes 
de possibles ubicacions i possibles criteris d’ús de les mateixes. S’està 
estudiant quantes cartelleres es posaran i on. Quan se sàpiga es farà 
una reunió on es convocaran totes les entitats per fer un bon retorn i 
poder donar la informació primordial (quantes es posaran, a quines 
ubicacions, en quins terminis ...). 

• Respecte la consulta dels parcs infantils es diu que durant el mes de 
maig s’ha preguntat a l’alumnat de 1er i 2n dels quatre centres educatius 
quin mobiliari infantil es pot posar als parcs de l’arbreda i de la 
biblioteca. També es van demanar les preferències per a futures 
intervencions en altres parcs. Es comenta que apart dels resultats, van 
ser molt interessants els processos de selecció grupal i les preguntes que 
feien sobre temporalitat, confiança en els resultats... 
Es comenta que hem d’assegurar que el retorn arribi a les famílies. 

• Respecte l’asfaltatge de carrers s’explica que després de l’estiu es farà 
una consulta sobre els criteris a tenir en compte a l’hora de prioritzar els 
carrers a intervenir-hi. Aquesta consulta servirà per a tota la legislatura. 
 

3. Pla Estratègic de Participació Ciutadana 

Analitzem les causes de la poca assistència al monogràfic del 30 d’abril. Es diu 
que el tema era difícil i només atraient per a gent molt motivada en la 
participació “Hi ha interès en participar i no en parlar de participació”. 
De les tres taules de treball que es van fer, en van sortir tres documents que 
estan penjats al web de l’Ajuntament. El recull de les accions proposades s’ha 
pogut plasmar en un document que adjunto.  
Debatem sobre l’eix de la comunicació i es diu que s’ha de tenir en compte tant 
la participació digital com la presencial. Es podrien posar unes bústies físiques 
per a recollir propostes amb un sistema que assegurés les respostes en uns 
terminis raonables. Ens emplacem a que cadascú hi reflexioni tant en les 
accions que hi ha plasmades com en les accions que hi podem afegir. Cal tenir 
en compte les diferents realitats (diferents franges d’edat, diferents barris, 
diversitat de mitjans i disponibilitats). 
 

4. Pressupostos Participatius 

Des de l’àrea s’estan mirant diferents experiències d’altres municipis i es veuen 
diferents possibilitats.  
Es demana com visualitzem la posada en pràctica dels pressupostos participats 
i surten vàries idees: 
No fer-ho per barris, cal definir unes pautes i no començar en un full en blanc, 
començar amb un tempteig, centrar-nos en les inversions... 



 

 
 
AJUNTAMENT DE PALAMÓS  
Servei de Participació Ciutadana 
 

 
També s’apunta que anem molt justos de temps si volem aplicar-ho als propers 
pressupostos. 
Quedem que enviarem documentació sobre l’experiència d’altres municipis. 
 

5. Altres qüestions 

• A l’últim consell es va acordar fer una proposta de canvi al registre 
municipal d’entitats. Estem a l’espera d’un informe jurídic de secretaria 
sobre la possibilitat del canvi. Tot i això, s’ha treballat en un esborrany 
de proposta que s’adjunta. 

• Es planteja que hi ha una quantitat excessiva de boies i pantalans 
flotants sobretot a la platja gran. Es diu que aquest tema és competència 
de ports i es traslladarà a la comissió de platges que recentment s’ha 
creat. 

 
La propera reunió es farà a finals de setembre supeditats a la disponibilitat de 
la presidenta. 
 


