
 

 
 

AJUNTAMENT DE PALAMÓS 

Servei de Participació Ciutadana 
 

 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ 20 de juny de 2017  

 

ASSISTÈNCIA: Fermí Ros, Montse Cervera, Rosa Mª Medir, David Sagrera, Joan Gasull, 

David Carol, Joan Bohigas, Glòria Prim, Roser Huete, Maria Puig i Joan Fugarolas. 

S’excusen: Alexan Weltz, Arcadi Moradell, Marçal Gallego, i Marta Creixell. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1- Respecte el consell de Participació: 

a. Funcionament, convocatòries i composició 

b. Objectius del Consell 

c. Estratègies de treball 

2- Conclusions del procés participatiu “Amb Veu i vot”  

3- Objectius i organització del curs 2017-2018   

4- Comentaris sobre les informacions de l’àrea  

5- Altres qüestions  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 

0. Aprovar l’acta anterior 

S’aprova l’acta sense cap esmena. 

 

1. Respecte el consell de Participació 

S’inicia el debat a partir de les respostes rebudes del qüestionari que es va passar. 

Consensuem que el Consell no és una assemblea, és un espai obert però el nombre de 

membres ha de ser clar i conegut. Per això s’acorda que s’ha d’aplicar la norma que diu 

que “causa baixa qui no assisteix ni s’excusa en les últimes tres sessions”. S’enviarà un 

mail a les 20 persones afectades per demanar-los si volen seguir al consell, causar baixa 

o volen seguir rebent les informacions sense que se’ls convoqui. També es proposa que 

hi hagi un llistat amb els membres i les persones assistents només hagin de signar. 

Es parla sobre la dificultat de que les persones assistents siguin representatives i es diu 

que cal cercar la diversitat. No ens marquem com a objectiu que hi participi més gent, 

sinó que ens posem com a objectiu plasmar resultats i així serà més fàcil explicar què 

fem i que hi hagi interès en assistir-hi.  

Es recorda que el consell té dues funcions principals: Vetllar pel desenvolupament del 

PEPC i Formular propostes que promoguin la participació. Es reconeix que la funció 

propositiva no està sent molt efectiva i per això s’acorda que en les properes reunions un 

dels primers punts de l’ordre del dia sigui “Propostes”. Es ratifica que s’enviïn per mail 

totes les informacions que calgui, de manera que a la reunió no s’hagi de destinar temps 

a explicar temes que es puguin comunicar amb un document escrit. 
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2. Conclusions del procés participatiu “Amb Veu i vot”  

 Han participat 590 persones, que és la participació més nombrosa dels últims 

processos. 

 150 butlletes es van depositar a les urnes (25% del total), pel que es ratifica 

l’encert d’imprimir qüestionaris i facilitar varis punts de recollida. 

 Hi ha hagut més participació femenina que masculina (53% / 43%) i cal remarcar 

que hi ha hagut molta participació de menors de 20 anys (26%) degut a que es va 

anar als dos centres educatius de secundària. 

 L’èxit de la participació ha estat afavorit per les campanyes explícites que s’han fet 

amb vàries entitats (AMPAs, corals, cercle artístic...) 

Els resultats de les votacions es poden veure al document adjunt i es poden consultar 

al web de l’Ajuntament Inici- participació ciutadana- Amb Veu i Vot. 

 

3. Objectius i organització del curs 2017-2018   

Es comenta la possibilitat de crear diferents comissions. Quedem que ho parlarem a la 

propera reunió. 

4.  Comentaris sobre les informacions de l’àrea 

Quedem que s’enviarà per mail tota la documentació que es pugui. 

 

Quedem que la propera reunió abans de les vacances serà el 20 de juliol. Donem per 

acabada la reunió a les 20,30h. 

 

 

 


