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1. Accions informatives

Sessió Acollida
Dintre del programa d’Acollida es va realitzar una jornada informativa on es va explicar
quins són els drets i deures de la ciutadania i com podem fer arribar les seves peticions a
través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

2 Processos participatius

Procés Participatiu sobre l’espai entre la carretera vella de Calella i l’Autovia del
Mar
Procés
Procés Participatiu sobre l’espai entre la carretera vella de Calella i l’Autovia del Mar
Promou el procés
Equip de Govern
Equip de Participació
Lídia González i Sílvia Esteva
Agents Involucrats
Veïns i veïnes de Palafrugell
Dates
19 desembre 2016-13 febrer de 2017
Eines utilitzades
Enquesta del 19 de desembre de 2016 al 13 de febrer de 2017
Sessió participativa escoles
Nombre de participants
Enquesta: 80 persones
Participació escoles: 75 escolars
Suport tècnic
Protocol (Narcís Mir)
Administració Electrònica (Jordi Bruguera)
Aquest procés participatiu neix amb l’objectiu de fomentar el diàleg entre l’Ajuntament i la
ciutadania per tal de definir i transformar l’espai públic i recollir les aportacions de la ciutadania
per tal que enriqueixin el procés de redacció del projecte del Pla Especial Urbanístic Autovia del
Mar (PEU 1 Autovia del Mar).
Les accions portades a terme al llarg de l’any 2017 han estat:
• Enquesta d’opinió. Del 19 de desembre 2016 al 13 de febrer de 2017. S’han rebut 194
respostes.
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Pregunta
Número total d’aportacions
1.Que creus que s’hauria de potenciar en aquest
194
espai?
2.Quins creus que són els problemes que té?
166
3.Que t’agradaria trobar en aquest espai? Com te
76
l’imagines?
•

Participació de les escoles del municipi i del Consell des Infants. L’activitat a desenvolupar
va ser un taller on es va explicar l’objectiu de l’activitat, els nens i nenes van poder
expressar les seves opinions a través de dibuixos que després al Consell dels Infants es
van triar les millors idees.

Participació en normativa municipal
El 2017 es va posar a disposició de la ciutadania un nou espai de consulta per tal de saber
l’opinió sobre l’ordenança de civisme. Els resultats de l’enquesta es poden consultar al web
municipal.
Durada activació enquesta
Núm. total respostes
Franja edat
Sexe
Barri o nucli

28/02/2017 al 29/03/2017
13
30-68
10 homes
3 Dones
4 Palafrugell, 4 Calella, 1 Tamariu, 2 La Punxa, 2 Vila-seca

Avaluació del Pla d’Igualtat Municipal 2013-2016
L’equip de participació ha desenvolupat, durant els mesos de febrer i març,
d’assessorament i disseny en l’avaluació del Pla d’Igualtat Municipal.

tasques

Avaluació Pla de Barris
El mes de setembre, aprofitant les portes obertes del nou espai social al Pla de Barris, es va
portar a terme l’avaluació del projecte Pla de Barris La Sauleda-Carrer Ample.
Es va poder opinar sobre convivència, cohesió, espais públics, habitatges i sobre la gestió del
projecte.

3 Col·laboracions i assessorament amb altres àrees
Revisió del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Cohesió Social 2013-2018
Al llarg de l’any 2017, l’equip de participació, ha desenvolupat tasques d’assessorament, disseny
i elaboració de documents per la revisió del Pla Estratègic.
Assessorament en l’avaluació del Pla d’Igualtat Municipal 2013-2016
L’equip de participació ha desenvolupat, durant els mesos de febrer i març,
d’assessorament i disseny en l’avaluació del Pla d’Igualtat Municipal.

tasques

Mesa de Salut Jove
Per part de l’equip de participació s’ha col·laborat en el disseny i facilitació de les sessions de
treball de la Mesa de Salut Jove de Palafrugell.
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#TreballemxPalafrugell
El febrer del 2015 es va posar en marxa, conjuntament amb el Gabinet de l’Alcaldia, el projecte
#TreballemxPalafrugell amb la intenció que la feina realitzada des de les diferents àrees de
l'Ajuntament de Palafrugell es visualitzi de forma clara i evident. En un intent de pal·liar el
possible desconeixement que existeix entre els treballadors de l'Ajuntament i la ciutadania, durant
un període de dues setmanes, i amb regularitat bimensual, un treballador o treballadora de
l'Ajuntament utilitza les xarxes socials per explicar als palafrugellencs les principals tasques que
realitza, amb l'etiqueta #TreballemxPalafrugell.
Les millors piulades i posts (a Twitter i Facebook) de cada un dels treballadors i treballadores que
han col·laborat amb el projecte, s’editen al Can Bech juntament amb un perfil professional de la
persona. També es poden consultar al lloc web municipal.
El projecte ha tingut continuïtat durant tot el 2017.
Consell de Joves
Al llarg de 2017 s’ha assessorat en temes de participació a l’àrea de Joventut en les trobades
trimestrals del Consell de Joves, que serveixen per treballar les propostes i millores del Pla Local
de Joventut.
El Consell de Joves és un òrgan de participació per a joves de 14 a 29 anys creat l’any 2017 i
que vol ser el vehicle de comunicació estable entre els joves i l’Ajuntament. Els objectius són la
corresponsabilitat, l'aprenentatge de dinàmiques participatives i la implicació dels joves en les
polítiques de joventut.
Taula de Cultura
Proposta de disseny i facilitació de l’equip de participació sobre la creació de la Taula de Cultura.
Biblioteca municipal
Proposta de disseny i facilitació de l’equip de participació sobre el foment i la participació de les
associacions del municipi en les activitats de la biblioteca municipal.
Participació en tribunals d’oposicions
Un membre de l’equip de participació ha format part d’un tribunal sobre una convocatòria de
personal per tal de cobrir una plaça de tècnic en participació ciutadana a l’Ajuntament de
Palamós.

5 Indicadors
Processos realitzats
Informatius
Participatius
Formatius
Col·laboracions amb altres àrees

2017
1
3
0
8

2016
1
4
0
4

2015
2
2
1
5

2014
1
2
0
1
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