
             

 AJUNTAMENT DE PALAMÓS 
 Servei de Participació Ciutadana               

 

CONSELL DE  PARTICIPACIÓ                           

Lloc: Sala Galeries Carme 

Data: 22 de novembre de 2021 

Horari:  De 18h a 19.30h  

 

ASSISTÈNCIA: Joan Gasull, Cristóbal Posadas, Roser Huete, Montse Cervera, Rosa 

Bombardó, Josep Coll, Maria Puig, Joanfu i Mar Lorente (tècnica en pràctiques). 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Consell del SSIBE 

3. Processos presents i futurs 

a. Pressupostos participats 20-21 

b. Ordenança de gestió de residus  

c. Ordenança de regulació dels pisos turístics 

d. Procés del Passeig del Mar 

4. Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova sense cap esmena. 

 

2. Consell del SSIBE 

A l’últim consell havíem decidit crear un espai online perquè la ciutadania pogués fer 

propostes de debat al SSIBE. El tècnic va parlar amb la persona que gestiona el Consell 

del SSIBE i aquesta li va fer saber que canviarà el funcionament del seu Consell i obrir 

un espai online no tindria sentit. Vam acordar que si necessitaven alguna col·laboració 

ja ens ho farien saber.  

 

3. Processos presents i futurs 

Pressupostos participats 20-21 

S’explica que es va fer la reunió de retorn del procés i que en va sorgir una comissió de 

seguiment per vetllar i fer seguiment dels tres projectes que van sortir escollits. 

Ordenança de gestió de residus  

Ja hi ha hagut contactes amb les persones tècniques de l’àrea de medi ambient per 

dissenyar el procés que cal fer abans de redactar una ordenança. Actualment s’estan 

concretant quins temes es poden portar a debat i quins altres ja estan decidits per la 

taula de gestió de residus o venen estipulats per normatives superiors. 



             

 AJUNTAMENT DE PALAMÓS 
 Servei de Participació Ciutadana               

 

Ordenança de regulació dels habitatges d’ús turístic 

També hi ha hagut els primers contactes amb l’àrea de turisme i han de clarificar quins 

temes s’han de portar a debat. També s’haurà de decidir els actors que hi han de 

participar, els calendaris previstos... 

Procés del Passeig del Mar 

Es va explicar quin és el disseny del procés participatiu. Quines són les fases previstes, 

les accions principals i el calendari previst d’actuació. * 

Es va especificar que l’espai que es posa a debat és el que comprèn entre la façana dels 

edificis que donen al passeig i la sorra de la platja, és a dir que s’hi inclouen voreres 

dels edificis, calçada, aparcaments, voreres del passeig, zona central de sauló i, amb 

condicionants, la zona de l’aparcament de sauló.  

Una de les accions previstes és la recollida d’informació a través d’un qüestionari  i es 

va presentar l’esborrany en el que s’està treballant. Vam acordar que enviarem el 

qüestionari del passeig del Mar perquè s’hi puguin fer les aportacions que es 

considerin oportunes. ** 

 

4. Precs i preguntes 

 El tècnic de participació explica que hi va haver 35 persones que van respondre el 

qüestionari dels pressupostos participats 20-21 que volien ser informats del 

funcionament del consell de participació. Els participants van acordar que a la 

propera reunió els hi faríem arribar una convocatòria i que el primer punt de la 

reunió hauria de tractar sobre el funcionament del consell. 

 

 Es pregunta com està el tema del Reglament Orgànic Municipal (ROM). La regidora 

proposa que, en lloc de continuar esperant que hi hagi una proposta de l’àrea de 

secretaria per saber quins temes es poden portar a participació i quins ja estan 

marcats per altres normatives, des del consell fem una proposta de temes que 

trobem convenient que hagin de ser participats. 

 

A les 19.30 es dona per acabada la reunió. 

 

* S’adjunta la presentació 

** S’adjunta el qüestionari en word per poder fer aportacions 


