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CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 30-09-15 

 

ASSISTÈNCIA:  Alexandra Mateu, Joan Gasull, Gloria Prim, Joan Bohigas, 
Francesc Yruela, Roser Huete, Carmen Nicolas, Alexan Weltz, Arcadi Moradell, 
Albert Buixeda, Joan Fugarolas i Maria Puig. S'excusen Miquel Angel Lozano, 
David Sagrera, Fermí Ros i Teresa García. 

  
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Benvinguda i presentació de les persones assistents 

2. Revisió del funcionament i de les normes del Consell de participació  

3. Altres qüestions 

 

DESENVOLUPAMENT 

1. Benvinguda i presentació de les persones assistents 

Cadascuna de les persones presents explica quines són les seves expectatives en 
assistir al Consell de participació. La presidenta explica que és una bona ocasió 
per promoure més l’assistència de la ciutadania al Consell de participació i que 
espera que sigui un espai propositiu. 

 
2. Revisió del funcionament i de les normes del Consell de participació  

Es fan les següents propostes: 
Norma 1. On diu: 
La finalitat del Consell de participació és estrictament consultiva i es configura com a l’òrgan que 
ha d’articular els assumptes que apropin l'administració municipal a la ciutadania. 

Ha de dir: 
La finalitat del Consell de participació és consultiva i propositiva  i es configura com a l’òrgan que 
ha d’articular els assumptes que apropin administració municipal i ciutadania. 
 

Norma 2. On diu: 
a) Actuar com a garant del desenvolupament del Pla estratègic de participació ciutadana de 

Palamós, seguint el seu esperit original. 

Ha de dir: 
b) Vetllar per al desenvolupament del Pla estratègic de participació ciutadana de Palamós, 

seguint el seu esperit original. 
 

Norma 3. On diu: 
a) El President. 
b) Un membre de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament. 
c) 4  Membres del personal tècnic municipal. 
d) 4 Representants de les associacions que estiguin degudament inscrites en el Registre 

municipal d’entitats. 
e) 6 Representants de les AA.VV i ciutadans a títol individual. 
f) El Secretari. 

Ha de dir: 
a) La Presidència 
b) Un membre de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament 
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c) Representants de les associacions que estiguin degudament inscrites en el Registre municipal 

d’entitats 
d) Representants de les AA.VV i ciutadans a títol individual, que ho sol�licitin 
e) La Secretaria 

 

Norma 4. On diu: Renovació dels membres  
ha de dir: Renovació i ampliació dels membres  

 
On diu: Cada col�lectiu escollirà els seus representants. 
Ha de dir: Cada col�lectiu escollirà els seus representants i aquests hauran de sol�licitar la seva 

incorporació al consell. 

 
Norma 5. On diu: 
e) Extinció de l’organització a la qual representa.  

Ha de dir: 
e) Extinció de l’organització a la qual representa 
f) Faltar a 3 convocatòries seguides sense excusar-se  
 
Norma 7. On diu: 
Formen part del plenari, la presidència, les persones relacionades als apartats b,c,d,e de la 
norma 3 i el secretari o secretària del Consell.  

Ha de dir: 
Formen part del plenari, la presidència, les persones relacionades als apartats b,c,d de la norma 
3 i la secretaria del Consell de participació.  
Segons la temàtica a tractar, es pot requerir la presència de persones tècniques de l’Ajuntament amb un rol 
eminentment assessor, amb veu i sense vot. 
 
Norma 8. On diu: 
c) Vetllar per l’execució dels acords del Consell de participació. 
d) Trametre als òrgans de gestió i de govern municipal els informes i les recomanacions del 

Consell de participació.  

Ha de dir: 
c) Trametre als òrgans de gestió i de govern municipal els informes, els acords i les 

recomanacions del Consell de participació.  

 
Norma 9. On diu: 
Actua com a secretari o secretària del Consell de participació una persona designada per 
l’Alcaldia, entre els funcionaris o laborals de l’Ajuntament,  tenint en compte l’especificitat de les 
matèries a tractar pel Consell. 
Ha de dir: 
La secretaria del Consell de participació correspon al tècnic de Participació ciutadana i en el seu 
defecte a la persona tècnica que designi la presidència. 
 

Norma 10. On diu: 
El plenari ha de fer una sessió ordinària cada 3 mesos. 

Ha de dir: 
El plenari ha de fer una sessió ordinària cada 3 mesos com a mínim. 
 

Norma 11. On diu: 
La convocatòria ha de ser per escrit i amb constatació expressa de l'ordre del dia.  
 

Ha de dir: 
La convocatòria ha de ser per escrit i amb constatació expressa de l'ordre del dia. 15 dies abans 
s’enviarà una pre-convocatòria per donar la possibilitat d’incloure punts en l’ordre del dia. 
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Norma 12. On diu: 
El Ple es constituirà vàlidament amb l'assistència d'un terç del seu nombre legal de membres, 
sempre que hi hagi com a mínim una persona de cada apartat de la norma 3, o de qui legalment 
els substitueixi 

Ha de dir: 
El Ple es constituirà vàlidament amb l'assistència d'un terç del seu nombre legal de membres. 
 

3. Altres qüestions 

• Es proposa que hi hagi un espai específic per fer les reunions del Consell de 
participació. 

• Es comenta les ganes generalitzades que hi ha de treballar. 
• Es deixa oberta la possibilitat de crear grups de treball per a temes específics. 
• S’explicita que hi ha dues línees de treball: l’aprovació de les normes de 

funcionament i els altres temes (possibles propers processos participatius...). 
• S’acorda que la següent convocatòria es faci cap a finals d’octubre i que 

aquesta continuï essent oberta a tota la ciutadania. 
 

 

 


