AJUNTAMENT DE LA BISBAL DE L’EMPORDÀ

SERVEI DE DINAMITZACIÓ EN EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DOCUMENT DE RETORN

09/06/2017

ACTA SESSIÓ DELIBERATIVA 06/06/2017
Hora d’inici: 20:00h
Hora de finalització: 21:15h
Lloc: el Mundial
Assistents: 37

Dinàmica i desenvolupament de la sessió
La sessió s’estructura en dues parts:
. Presentació del procés: antecedents, procés participatiu i marc normatiu.
. Procés deliberatiu per decidir els usos de l’edifici de l’antic ajuntament.
La dinamització de la sessió va anar a càrrec de l’empresa ATC-SIG, S.L amb la col·laboració i
suport de l’equip de govern i l’arquitecte municipal. En la primera part de la sessió s’explica el
context normatiu:
-

Definició del Pla de Barris
La llei 2/2004 de millora de barris, àrees urbanes i viles, i el conveni signat entre
l’Ajuntament de la Bisbal de l’Empordà i la Generalitat de Catalunya.

En la presentació es mostren algunes fotografies de l’interior de l’edifici amb la finalitat
d’ensenyar l’estat actual de l’edifici i que els assistents puguin fer-se una idea de la dimensió
del projecte.
La segona part de la sessió comença recordant els usos obligats pel desenvolupament del Pla
de Barris:
. Centre obert de menors
. Aules de formació homologades
A continuació es repassen una per una les propostes presentades per l’equip de govern i les
realitzades per la ciutadania.
Les quatre propostes de l’equip de govern:
1.
2.
3.
4.

Radio Bisbal
Espai coworking
Espai club de la feina
Dependències municipals

Les propostes realitzades per la ciutadania:
1. Radio Bisbal
2. Alberg juvenil i familiar (descartada per no complir amb els requisits de la llei de Barris)
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3. Magatzem per Bisbalgat (descartada per no complir amb els límits establerts del
procés participatiu)
4. Sales per activitats culturals
5. Sales per reunions de comunitats de veïns
6. Espai familiar
7. Hotel d’entitats
8. Centre cívic (descartada per l’existència d’un projecte i subvenció)
9. Espai de museu per la Principal de la Bisbal, Pere Lloveras, etc.
En la segona part de la sessió s’inicia el torn obert de paraula, no es genera cap taller
deliberatiu perquè tots els usos que compleixin amb els requisits i límits establerts tenen
cabuda dins l’edifici.
Temes que es posen sobre la taula durant la fase deliberativa:
-

Els assistents demanen on s’ubicarà Radio Bisbal. L’arquitecte comenta que s’haurà
de realitzar el projecte i que s’estudiarà en funció de l’espai i les necessitats de cada
activitat quin és el millor espai.

-

Espai coworking: es comenta que si l’ajuntament ofereix un espai coworking es pot
generar una competència deslleial. El regidor explica que es tracta d’un servei
temporal que pretén donar una empenta a aquells emprenedors perquè puguin
desenvolupar la seva activitat. Es comenta que es pot establir un límit temporal de 2
anys.

-

Es pregunta quan sabrem a quin pis es col·loca cada espai. L’arquitecte respon que
dependrà de les necessitats de cada activitat i que quan es redacti el projecte (en un
parell de mesos) es podrà informar de la seva ubicació.

-

La gran majoria demostra interès perquè l’ús que l’interessa es faci a la planta baixa.

-

Es debat sobre la necessitat o no de que el Centre Obert de menors es situï a la planta
baixa. L’equip de govern justifica que sigui a la planta baixa explicant que les activitats
del centre es donaran en horari de tarda i permetran tancar les plantes superiors
intentant així reduir al màxim l’ús de recursos. Per altra banda, la distribució de l’espai
a la planta baixa s’adapta millor a les necessitats de l’activitat que s’exercirà i al
projecte inicial presentat pel Pla de Barris l’ubica en aquest espai.

-

Es debat amb profunditat el tema de l’espai familiar. Alguns assistents usuaris del
“Niu” manifesten la necessitat d’un espai més adaptat per poder desenvolupar la seva
activitat. Es mostren satisfets amb la voluntat de l’Ajuntament però l’espai cedit és
millorable sobretot el temes de seguretat pels infants (espais pensats per altres
activitats). Malgrat no es descarta totalment la sala polivalent de l’edifici de l’antic
ajuntament es demana que es pensi que si ha de servir pel “Niu” caldrà realitzar-hi
alguna acció de seguretat infantil. Així mateix, el regidor d’educació els emplaça a una
reunió conjunta per parlar del tema i analitzar les opcions que poden tenir.
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-

Sobre les sales per activitats culturals s’explica que actualment ja hi ha espais on es
poden realitzar aquest tipus d’activitat.

-

Referent al centre cívic s’explica que hi ha una subvenció per la redacció del projecte,
per tant, que ja es té en consideració.

-

Per la proposta d’hotel d’entitats, és a dir, un espai on reunir-se les entitats per les
seves pròpies reunions internes, assemblees, o similar...es considera que seria viable
fer-ho a la sala polivalent de l’antic ajuntament.

-

Es valora de forma positiva la proposta d’un espai museu per la Principal de la Bisbal o
fins i tot per altres personalitats importants del municipi tot i que es posa de manifest
que la ubicació més adient potser no seria en aquest edifici.

Per tancar la segona part de la sessió es comenta el calendari d’actuació i obres a l’edifici.
S’explica que les obres han d’estar finalitzades el 30 de juny de 2018 per poder obtenir la
subvenció del Pla de Barris.
-

Finalment un altre punt que es debat encara que no està relacionat amb la sessió en
qüestió es la fumigació dels arbres en determinats carrers del municipi. Es considera
que s’ha avisat amb molt poc temps d’antelació. Es va contestar que, com a molt, es
podia fer l’endemà (però no es podia anul·lar).

Un cop finalitzat el debat i l’intercanvi d’opinions l’equip de govern i el regidor de participació
ciutadana, en Josep Maria Castells agraeixen a totes les persones la seva assistència i la seva
participació.
S’informa a tothom que la fase de retorn del procés implica facilitar tota la informació a la
ciutadania a través dels canals i xarxes a disposició de l’Ajuntament.
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