Com participar?

Mitjançant el

Presencialment

web municipal

a l’Ajuntament

http://www.labisbal.cat/

Plaça del Castell 10
De dilluns a divendres de 9 a
14 hores

Compartim
idees
debat

PARTICIPATIU
per definir els usos
de l’edifici de

l’antic ajuntament

Totes les propostes presentades per l’equip de govern i les que vindran
proposades per la ciutadania es debatran el dia 6 de juny a les 20h al Teatre
el Mundial. En la sessió es treballaran les diverses propostes amb la finalitat
d’arribar a un consens que determinarà els usos finalment escollits.

Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà

Llei 2/2004 , de 4 de juny, de
millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una
atenció especial

PLA DE BARRIS

Aquest debat participatiu s’engega en el marc del Pla de

Malgrat els usos que s’han de definir per

Barris de la Bisbal d’Empordà.

l’edifici de l’antic ajuntament venen molt

L’any 2010 es va signar el conveni de col·laboració

marcats pel programa del Pla de Barris, hi ha

su p. 1 7,39 m²
sup. 12,92 m²
su p. 58,80 m²

entre l’Ajuntament i la Generalitat amb l’objectiu
de recuperar el nucli antic del municipi a partir de la

un seguit d’usos que es posen a debat, amb la

sup. 4,92 m²

sup. 4,83 m²

finalitat d’escollir aquells usos que responguin

sup. 1 5,95 m²
sup. 2,52 m²
sup. 3,48 m²
sup. 1,59 m²

millora mediambiental, urbanística i social, tenint en compte els trets distintius del barri

su p. 17,81 m²
sup. 8,81 m²
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i fomentant la participació ciutadana.

su p. 22,93 m²

su p. 1 6,93 m²

OBJECTIUS funcionals

su p. 12,15 m²

sup. 16,84 m²

sup. 2 3,57 m²

sup. 9 ,36 m²

planta BAIXA

L’actuació que es dugui a terme ha de garantir la capacitat
d’adaptació als diferents usos que es puguin plantejar al
llarg dels anys.

su p. 58,80 m²

sup. 4,92 m²

sup. 4,83 m²

sup. 1 5,95 m²
sup. 2,52 m²
sup. 3,48 m²
sup. 1,59 m²

su p. 17,81 m²
sup. 8,81 m²
16
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sup. 24,19 m²
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L’actuació ha de garantir la minimització de costos, tant de
rehabilitació com de manteniment i explotació

su p. 1 6,93 m²
sup. 16,84 m²

sup. 2 3,57 m²

fase INFORMATIVA

fase DELIBERATIVA

su p. 12,15 m²

fase de RETORN

Habilitar un espai per a Ràdio Bisbal

sup. 2,34 m²

Espai pel club de la feina
planta PRIMERA

su p. 58,80 m²

Que pugui dur-se a terme en l’espai que
ofereix l’edifici sense obres majors

sup. 4,92 m²

sup. 4,83 m²

Dependències municipals
Usos proposats per la ciutadania que han
de complir amb els següents requisits*:

sup. 12,92 m²

sup. 1 5,95 m²
sup. 2,52 m²
sup. 3,48 m²
sup. 1,59 m²

su p. 17,81 m²
sup. 8,81 m²
16

17

sup. 24,19 m²

1

3

2

5

4

7

6

8

10

9

12

11

13

15

14

Exposició dels
resultats al
web municipal
i a les xarxes de
comunicació

Espai coworking – destinar un espai per
fundacions, autònoms, que a canvi d’un
lloguer tinguessin un espai de treball
(planta 1a)

sup. 9 ,36 m²

su p. 1 7,39 m²

Sessió de treball
oberta a tothom
el 6 de juny a
les 20.00h al
Mundial

Aules de formació homologades (a la
planta 2) i amb possibilitat d’oferir una
gran sala de trobades

su p. 22,93 m²

L’actuació ha de reconèixer la personalitat de l’edifici,
ressaltant el seu caràcter i singularitat, i tenint en compte
la seva posició urbana al mig del Nucli antic.

Creació d’un espai
web amb tota
la informació,
difusió a les
xarxes i tríptic en
format paper

Centre obert de menors (a la planta baixa)

USOS A DEBATRE

su p. 1 7,39 m²
sup. 12,92 m²

Les actuacions que es duguin a terme no poden modificar les seves
condicions estructurals, però han de millorar les funcionals
i de confort, entre d’altres aspectes: accessibilitat, ús i
seguretat.

PARTICIPATIU

USOS D’OBLIGAT COMPLIMENT

sup. 2,34 m²

Adaptar l’edifici actual per convertir-lo en un equipament que
pugui acollir diverses funcions en resposta a les necessitats
socials detectades i serveis de proximitat a les persones.

debat

a una necessitat més demandada.

16

17

sup. 24,19 m²

Que fomenti la interrelació entre la
població

su p. 22,93 m²

su p. 1 6,93 m²
sup. 16,84 m²

sup. 2 3,57 m²

su p. 12,15 m²

sup. 9 ,36 m²
sup. 2,34 m²

planta SEGONA

Que respongui a una necessitat general
de la població i/o diversos col·lectius

*L’equip de govern es reserva el dret de descartar una proposta si
aquesta no respon als límits establerts, considera que vulnera algun
dret i/o va en contra dels seus principis i criteris polítics.

