Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten per urgència a
consideració del ple, per tal que sigui estudiada, debatuda i votada, la següent
moció per ser inclosa a l’ordre del dia del proper ple ordinari de maig.
Definició participativa dels usos dels espais públics.
Exposició de motius:
- Atès que al municipi hi ha diversos espais públics sense un ús totalment
definit en aquest moment: el solar de la peixateria i quarter a la Plaça Major, el
bar Katy, el Puig de Santuïri.
- Atès que la implicació dels ciutadans en la política municipal no es pot limitar
a l'elecció d'uns representants a l'Ajuntament cada quatre anys i cal un nou
model polític de democràcia rmés participativa.
- Atès que també seria molt positiu per la cohesió social que entre tots
(polítics, tècnics, entitats, veïns) decidíssim de manera participada quins volem
que siguin els usos dels espais públics, per tal d'incorporar-los al projecte
definitiu.
- Atès que processos similars s'han realitzat amb gran èxit a altres municipis
com a Figaró-Montmany, on van ser els ciutadans el que van decidir els usos
de l'antic Casino del poble amb un procés de tres fases:
1.- Informació de les limitacions i condicionaments dels espais, considerant
tres punt bàsics (garantir la seguretat, l'accessibilitat i la funcionalitat).
2.- Realització de tallers de participació per la reflexió i debat de les
propostes dels ciutadans, les associacions i l'Ajuntament, sistematitzant la
informació recollida, fent anàlisis de les propostes realitzades i de la seva
viabilitat tècnica i econòmica.
3.- Decisió per consens de l'ús dels espais amb tots els agents que s'han
implicat al procés.
–
Atès que en més d'una ocasió els veïns han demanat la seva participació
en la definició dels espais públics. Ara, per exemple, un grup de ciutadans
han demanat un «tèntol» per a la pescateria per pensar i per obrir a la
participació ciutadana l'ús d'aquest espai.
Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de
veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la
seva aprovació, si procedeix, la següent proposta
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Que l'Ajuntament pressuposti i realitzi un procés participatiu per decidir entre
tots (ciutadans, tècnics i polítics) els usos dels espais públics existents encara
sense definir: el futur edifici del solar de la peixateria i quarter, el bar Katy,
Puig de Santuïri, per tal d'incorporar-los als projectes definitius.

