
 

 
 

AJUNTAMENT DE PALAMÓS 

Servei de Participació Ciutadana 
 

 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ 18 d’octubre de 2017  

 

ASSISTÈNCIA: Joan Bohigas, David Carol, Montse Cervera, Glòria Prim, Joan Gasull, 

Rosa Mª Medir, David Sagrera, Maria Puig i Joan Fugarolas. S’excusen: Marçal Gallego, 

Roser Huete, Fermí Ros, Alexan Weltz i Joan Torras. 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Propostes de participació de les persones assistents 

2. Pressupostos participats 

3. Pla Especial del Port 

4. ADER 

5. Altres 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 

0. Creem una llista de distribució de whatsapp amb els membres del consell. 

Es graven unes imatges de reunió del consell per a l’elaboració d’un vídeo 

justificatiu de subvenció.  

 

1. Propostes de participació de les persones assistents 

No hi ha hagut propostes 

 

2. Pressupostos participats 

Es revisa el calendari. Tot i endarrerir l’inici, comprimint les accions, es manté la data de 

finalització.  

Hi ha un parell de moments en que el temps serà molt just. El període per la valoració 

tècnica i l’edició de les butlletes de votació són dues accions que aniran molt justes. 

Cal remarcar que tots els membres del consell estem emplaçats a la presentació del dia 

13 de novembre, a la plaça dels arbres de 6 a 8 de la tarda. 



 

 
 

AJUNTAMENT DE PALAMÓS 

Servei de Participació Ciutadana 
 

 

 

 

 

3. Pla Especial del Port 

Es revisa l’última versió del Pla de participació ciutadana de TECPLAN. En general es 

troba correcte amb la reserva de que al pla de comunicació que proposen se li dóna 

molta significació als serveis de l’Ajuntament i s’anirà veient si es pot dur a terme tot el 

que se li proposa. 

 

4. ADER 

Es comunica que després de les reunions de recollida de propostes i del treball intern, la 

setmana que ve es faran dues reunions de retorn per presentar l’esborrany d’ordenança 

reguladora de les ADER. Una d’aquestes reunions serà al matí per facilitar la presència 

del sector comercial i una altra al vespre. 

 

5. Altres 

Al no haver cap altre punt, ens emplacem a trobar-nos el dia 13 de novembre a la 

presentació del procés participatiu “participa als pressupostos 2018”. 

FASES ACCIONS DATA 

1. Definició i disseny 
del procés de 
Pressupostos 
participatius. 

Elaborar el projecte juntament entre l’àrea 
de participació ciutadana i el Consell de 
participació. Calendaritzar les diferents 
accions. 

Set i oct de  17 

2. Inici de 
presentació de 
propostes. 

Tret de sortida a la recollida de propostes, a 
la plaça dels arbres, de 6 a 8 del vespre. Els 
membres del Consell 

Presentació dels diferents materials 
(plataforma digital, fitxes, suports de 
comunicació).  

13-11-17 

 

3. Elaboració de les 
propostes. Tallers de 
propostes. 

Taller 1. Biblioteca 

Taller 2. Ajuntament 

Taller 3. Sant Joan 

15-11-17 

23-11-17 

28-11-17 

VALIDACIÓ DE 
PROPOSTES 

 

Reunió de tècnics 1 

Reunió de tècnics 1 

Uniformitzar propostes vàlides 

01-12-17 

04-12-17 

Fins 11-12-17 

PRIORITZACIÓ DE 
LES PROPOSTES 

Assemblea veïnal. Taller matinal 16-12-17 

VOTACIONS 

Habilitació de plataforma per votar 

Tablet per votar assistidament 

Urnes a l’OAC i la biblioteca 

13-31 gener 18 

PRESENTACIÓ 
RESULTATS 

Reunió de retorn. 

Creació de la comissió de seguiment 
06-02-18 


