PROCÉS PARTICIPATIU
PEL DISSENY DEL PLA DEDINAMITZACIÓ COMERCIAL I L’ELABORACIÓ
DELS PLANS ESPECIALS DE LA ZONA DE LES GALERIES
Descripció- Presentació del procés
El procés s’inicia a partir a partir de l’ interès de l’àrea de promoció econòmica de
fomentar un pla estratègic de dinamització comercial de la zona de les galeries, i
la necessitat de l’àrea d’acció territorial d’impulsar els Plans Especials que es
varen plantejar amb l’aprovació del POUM (2011).
En el POUM es varen plantejar plans especials per a la millora de la seva imatge
urbana a les àrees o galeries comercials. El Pla Especial ha de proposar les
mesures, obres i actuacions necessàries per a promocionar i dinamitzar aquestes
zones emblemàtiques del comerç del municipi. (veure art. 234 Normativa POUM
Castell-Platja d’Aro)
Els objectius del procés participatiu són;
-

Impulsar un pla de dinamització comercial de les galeries per a potenciar el
seu atractiu comercial conjuntament amb els explotadors, els propietaris i
l’Ajuntament.

-

Fer una recollida d’informació, necessitats i propostes per a tenir-los en
compte en l’elaboració dels plans especials de les galeries previstos en el
POUM.

Les fases del procés participatiu seran:

Per la diagnosi participada, s’utilitzaran els següents instruments:
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a) Qüestionaris per a propietaris dels locals, que s’enviaran per correu
ordinari, i es podran omplir on line o en paper.
b) Qüestionaris pels explotadors, que es realitzaran a través de visites als
comerços.
c) Qüestionaris pels usuaris – clients galeries, a través d’entrevistes als
carrers.
d) Entrevistes a persones claus
e) Audiència pública, a finals del mes de setembre.
Per elaborar el pla d’acció, i concretament el Pla de dinamització comercial,
s’organitzaran tallers participatius amb les persones implicades i que hagin
mostrat interès.
Calendari
Juliol a desembre del 2016 Realitzar el procés participatiu per a recollir les
necessitats i opinió del teixit comercial i empresarial de la zona i elaborar el pla de
dinamització comercial. L’Elaboració i aprovació dels Plans especials seguirà el
seu propi procediment.
Àrees- Serveis de l’Ajuntament responsables del procés
Regidoria de Promoció Econòmica
Regidoria d’acció territorial
Regidoria de Dinamització Comunitària, Participació i transparència
Documentació relacionada
Noticies relacionades

Data última actualització de la informació

Procés participatiu obert o tancat

18 de juliol 2016

OBERT
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