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CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 04-10-16 

 
ASSISTÈNCIA: David Carol, Fermí Ros, Joan Gasull, Joan Torras, Glòria Prim, 

Rosa M. Medir, Marta Creixell, Francesc Subirats, Marçal Gallego, Maria Puig i 

Joanfu. 

S'excusen: Joan Bohigas, Teresa García, David Sagrera, Rosa López, Montse 

Cervera, Roser Huete i Carmen Nicolás. 

 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

2. Pla Estratègic de Participació Ciutadana 

3. Estat de les actuacions en Participació Ciutadana 

4. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT 

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

S’aprova l’acta. 
 

 

2. Pla Estratègic de Participació Ciutadana 

Hi ha un document que és el compendi del que es va recollir en el monogràfic 
d’abril, del que es va debatre en l’últim consell i del que s’ha treballat des de 
l’àrea. S’acorda fer una “última” anàlisi i crear una comissió que treballi en la 
redacció final perquè en surti l’esborrany que es pugui presentar al ple 
municipal. 
Es consensua que el Consell de participació ha de ser el grup impulsor de la 
participació ciutadana. 
 
Les esmenes que es recullen són: 
 
On diu: 
“E1_O1_A2. Crear un web o un blog del Consell de Participació.” 
Posar: 
“E1_O1_A2. Crear un web o un blog sobre la Participació ciutadana.” 
 
On diu: 
“ E1_O2_A2. Impulsar la incorporació de programació que permeti interlocució 
ciutadà- ajuntament, així com es treballi en la perspectiva pedagògica de la 
informació a la radio municipal.” 
Posar: 
“ E1_O2_A2. Impulsar la incorporació de programació a la radio municipal que 
permeti interlocució ciutadà- ajuntament.” 
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On diu: 
“E1_O2_A3. Endreçar les xarxes socials municipals, i donar a conèixer 
estructura de comunicació de l'ajuntament.” 
Posar: 
“E1_O2_A3. Endreçar els canals virtuals de comunicació existents.” 
 
On diu: 
“E1_O2_A4. Exposar els processos a les Llars de jubilats i/o en altres espais 
rellevants per altres segments d'edat.” 
Posar: 
“E1_O2_A4. Exposar els processos de participació en espais rellevants.” 
 
On diu: 
“E2_O1_A3. Manual d'ús de cartelleres obertes i altres espais de difusió de les 
entitats locals.” 
Posar: 
“E2_O1_A3. Potenciar espais físics de difusió per a les entitats locals (cartelleres,...) i 
establir-ne els seus usos.” 
 
On diu: 
“E2_O1_A5. Crear una celebració de reconeixement a l'associacionisme local, 
així com, altres jornades de diferents temàtiques que puguin ser d'interès 
manifest per les entitats.” 
Posar: 
“E2_O1_A5. Crear una celebració de reconeixement a l'associacionisme local.” 
 
On diu: 
“E3_O1. Desenvolupar projectes que fomentin el creixement de la mirada de 
comunitat en la construcció de Palamós i Sant Joan conjuntament administració 
i ciutadania.” 
Posar: 
“E3_O1. Desenvolupar projectes que fomentin el sentiment de comunitat en la 
construcció de Palamós i Sant Joan.” 
 
On diu: 
“E3_O1_A3. Posar en marxa diferents processos i accions que impliquin la 
participació ciutadana.” 
Posar: 
E3_O1_A3. Posar en marxa diferents accions que impliquin la participació 
ciutadana.” 
 
On diu: 
“E3_O1_A4. Actualització de reglaments i funcionament d’espais i accions que 
impliquin la participació ciutadana.” 
Posar: 
E3_O1_A4. Actualitzar els reglaments que impliquin la participació ciutadana.” 
 
On diu: 
“E3_O2_A1. Elaborar un programa pedagògic municipal de participació als 
centres, amb especial insistència en el cicle de secundària.” 
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Posar: 
“E3_O2_A1. Elaborar un programa pedagògic municipal de participació als 
centres escolars, amb especial insistència en el cicle de secundària.” 
 
On diu: 
“E3_O2_A2. Impulsar un Consell d’Infants per sistema mixt: amb representants 
dels centres i representants adjudicats per sorteig a partir del cens.” 
Posar: 
“E3_O2_A2. Impulsar un Consell d’Infants.” 
 
On diu: 
“E3_O2_A3. Incorporar les escoles en processos participatius i generar-ne 
d’específics interescola.” 
Posar: 
“E3_O2_A3. Incorporar les escoles en processos participatius.” 

 
No hi ha cap esmena respecte els indicadors que es proposen. 
Es presenten a la comissió en Joan Gasull, Joan Torras i Marta Creixell, que 
seran convocats pel tècnic de participació. 
 

3. Estat de les actuacions en Participació Ciutadana 

S’explica que s’està treballant en el Pla Educatiu de Ciutat. Durant aquest mes 
s’iniciaran les sessions participatives amb els alumnes de 4t d’ESO i amb la 
resta de col�lectius es donarà el tret de sortida el 3 de novembre. 

Respecte el procés de les cartelleres per a entitats, s’ha fet una reunió en la 
que han assistit 17 persones de 14 entitats. Abans de que acabi l’any es 
posaran 5 cartelleres noves. 

Respecte l’asfaltatge de carrers, a la web de l’Ajuntament hi ha el qüestionari 
on line. Estarà obert del 30 de setembre al 30 d’octubre. 

S’explica que hi ha una nova llei de procediment administratiu que obliga les 
entitats a relacionar-se amb l’administració exclusivament per mitjans 
electrònics. Es convocaran dues reunions amb les entitats per explicar com les 
afectarà. 

 
4. Precs i preguntes 

 

Respecte el tema de les boies, es va remetre la persona que va fer la consulta 
a l’àrea de medi Ambient per obtenir més informació. 

Respecte la participació als pressupostos, s’informa que es dedicarà una partida 
perquè es decideixi en què gastar-la mitjançant participació ciutadana.  

 
Arribades les 9 del vespre, es dóna per acabada la reunió. 


