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CONSELL DE PARTICIPACIÓ 06 de juny de 2018  

 

ASSISTÈNCIA: David Carol, Joan Gasull, Arcadi Moradell, Joan Torras, Joan Bohigas, 

Montse Cervera, Roser Huete, Glòria Prim, Maria Puig i Joan Fugarolas. S’excusen: 

David Sagrera i Fermí Ros. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1- Aprovació de l’acta anterior 

2- Propostes de participació 

3- Seguiment del Pla especial del port 

4- Processos participatius oberts 

5- Altres temes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 

1- Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta. 
 

2- Propostes de participació 

a. Hi ha una proposta de fer reunions veïnals a diferents zones del municipi amb 

la presència membres de l’equip de govern. 

Es diu que caldria algun tema en concret, com s’ha fet en alguns barris. Si no hi ha un 

projecte concret o uns diners assignats que serveixi de reclam, és molt difícil la 

convocatòria. Quedem que s’ha de madurar la idea. 

Es proposa que a la reunió d’entitats es faci difusió del Consell de participació. 

b. Fer una consulta popular per demanar la municipalització de la gestió dels 

aparcaments. 

Es diu que cal fer un bon estudi previ (potser extern) abans de preguntar. Estudiar els 

factors econòmics i els altres factors. 

La participació potser és més interessant durant aquest procés (com participar en l’estudi, 

quins continguts analitzar...).   

També es podria fer un estudi sobre altres temes que es podrien municipalitzar (serveis 

socials, activitats formatives, llars d’infants, gestió de residus, deixalleria, ràdio, 

jardineria...). La idea seria trobar a quin servei la seva municipalització podria generar 

més valor afegit. 

Es parla sobre si una municipalització milloraria o no el servei. Es diu que la concessió és 

fins el 2019, parlem de subrogacions... En definitiva que aquest tema també el posem a 

madurar. 

 

3- Seguiment del Pla especial del port 

Analitzem el document que Tecplan ens ha fet arribar. Es diu que hi ha hagut poca 
participació per part de la ciutadania malgrat la importància del tema.  
Es recorda que des del Consell es va demanar a Tecplan que millorés el seu pla de 
participació ciutadana i que aquesta hi va introduir les millores que se li van suggerir. 
Parlem del qüestionari que s’ha repartit als domicilis i que se n’han recollit 290. Hi ha 
diversitat d’opinions sobre la bondat o maldat del qüestionari.  
Ara l’empresa està gestionant les informacions que han rebut a través dels qüestionaris, 
dels tallers presencials i de les reunions amb diferents col·lectius. Al juliol faran un retorn 



                AJUNTAMENT DE PALAMÓS 
                Servei de Participació Ciutadana 

 
de totes aquestes aportacions i al setembre-octubre tindran el document definitiu per 
iniciar la tramitació de la seva aprovació. 
Quedem que quan ens facin arribar el document de retorn, es reenviarà al Consell. 
 

4- Processos participatius oberts 

 Debats ciutadans per modificar l’ordenança d’ocupació de la via pública. 

Es va intentar fer dos debats en dies, llocs i horaris diferents, el primer dels quals va ser 

impossible dur-lo a terme. Després d’una primera part informativa, a l’hora d’iniciar el 

debat, una part de les 40 persones assistents va qüestionar la modificació de l’ordenança 

i no va ser possible parlar dels temes que estaven previstos. La reunió va durar 2 hores, 

però no se’n va poder extreure cap contingut útil per al procés participatiu.  

Al segon debat hi van assistir 25 persones i es va poder desenvolupar amb normalitat 

(informació, debat i conclusions). 

S’han recollit 475 qüestionaris, s’estan fent reunions específiques amb el sector de la 

restauració, s’ha fet un debat ciutadà i s’obrirà un període per presentar instàncies abans 

de que es formi la comissió que ha de redacta l’esborrany de l’ordenança que s’ha 

d’aprovar al ple de l’Ajuntament.  

 Properament es crearà una comissió de nomenclàtor per posar noms als carrers, 

tant els nous com els que s’han de canviar. Formaran part d’aquesta comissió, diferents 

persones tècniques de l’Ajuntament que podran comptar amb l’assessorament de 

persones coneixedores o relacionades amb l’espai que s’hagi de posar nom. Es 

contempla fer participació ciutadana en aquests processos. L’esquema bàsic, que podrà 

variar segons les circumstàncies, serà: la comissió donarà uns criteris, la ciutadania 

podrà fer propostes de noms seguint aquests criteris, la comissió farà una selecció dels 

noms que els compleixin i finalment la ciutadania podrà votar entre aquesta selecció. 

 S’està treballant en la propera creació d’un consell de joventut i més endavant 

en la creació d’un consell d’infància.  

 

A les 9 i 10 del vespre decidim que ja en tenim prou i donem per acabada la reunió. 


