ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE CIUTADANIA 19 D’OTUBRE DE 2017
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Hora: 20.30h
Assisteixen: 6 representants/substituts de les assemblees temàtiques, 2 ciutadans, la sra Sònia
Pujol regidora de Participació Ciutadana, l’Alcalde de Santa Cristina el sr. Xavier Sala i la tècnica de
Participació Ciutadana, la Raquel Carranco que és qui actua de secretària i pren nota d’aquesta
acta.
1. Benvinguda
Es dona la benvinguda a tots els assistents i s’agraeix la seva assistència al Consell de Ciutadania.
S’explica quin ha de ser el funcionament de la reunió i els objectius d’aquest òrgan de Participació
Ciutadana.
2. Constitució del Consell de Ciutadania
Es constitueix el Consell de Ciutadania amb les següents membres: la representant de l'Assemblea
d'Activitats i Oci, el representant de l'Assemblea de Cultura, la representant de l’Assemblea
d’Esports i de la Biblioteca, el substitut de l’Assemblea de Cultura, el substitut de l’Assemblea
d’Ordenació del Territori i Medi Ambient i la substituta de l’Assemblea de Promoció Econòmica i
Turisme.
3. Selecció de les 20 propostes a sotmetre a votació ciutadana.
Es passa el llistat amb les 43 propostes de les assembles per tal d’escollir-ne les 20 que s’han de
sotmetre a votació per part de la ciutadania.

ASSEMBLEA PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
4. Estudiar fer alguna visita guiada en diumenge així com programar-ne també alguna
durant la temporada d’hivern més orientada a la gent que surt a caminar tot l’any.
5. Pantalles electròniques de publicitat a les entrades del poble
6. Obrir noves rutes des del pàrquing de Can Llaurador i senyalitzar-les: Plana Basarda, Sant
Baldiri, Puig de les Cols, Montclar i Pedralta
7. Senyalització advertint dels vianants, punts d’aigua/fonts cada 5 kms i papereres al carril
bici.
8. Incloure al patrimoni local la xemeneia industrial del sector Bujonis
ASSEMBLEA DE CULTURA
9.
10.
11.
12.
13.

Exposicions d’escultura al carrer: a la via verda, a alguna plaça, ...
Taller/visita guiada sobre l’extracció del suro.
Visita guiada pel Ridaura
Cinefòrum aplegant la literatura el cinema i la música.
Concert de música comercial

ASSEMBLEA D'ENSENYAMENT
14. Explicar els costos que té l’escola bressol municipal per a justificar la quota mensual que
es paga.
15. Dotar d’un despatx amb penjadors de roba (burros) a l’AMPA de l’escola Pedralta per a
fer-lo servir de magatzem per a reciclar xandalls
16. Espai per a “ludoteca municipal”
17. Premi o reconeixement públic a estudiants del municipi que excel·leixin en estudis
superiors (Doctorats o investigadors)
18. Refer l’Av. Església (Hi ha projecte)

ASSEMBLEA D'ESPORTS
19. Començar un estudi per a dotar d'instal·lacions al Club Atletisme Cristinenc
20. Llum al cap de futbol de la petanca i retirar nevera
ASSEMBLEA ACTIVITATS I OCI
21. Complementar les sardanes amb música d'un altre estil a les festes locals de Bell-lloc,
Romanyà i Solius per tal que vingui més gent diferent
22. Canviar la ubicació de l’Spring Social Festival per fer-ho més proper al municipi
23. Instal·lar (Decorar) punts estratègics a la Rua de Halloween en que es donin caramels per
a establir-hi un recorregut més o menys fix i que els infants no hagin de córrer tant amunt
i avall pels carrers.
24. Canviar l’horari de la Mostra de Cuina (Passar-ho a un dinar)
25. Fer una encesa de llums de Nadal tot implicant-hi escola, escola de música i altres entitats
amb infants.
26. Regalar raspall de dents i pasta de dents a les festes on s’hi regalin llaminadures com el
caga tió
ASSEMBLEA D'HISENDA
27. Continuar amb les bonificacions en l'IBI i altres impostos
ASSEMBLEA JOVENTUT
28. I Festival/Concurs de Música Jove a l’Espai Ridaura (Abril 2018). Servei de barra a càrrec
de les entitats juvenils municipals.
29. Participació del sorteig d’adjudicació de Barraka Jove a la Festa Major 2018, amb la
participació del Club de Futbol Sala SCA, Associació Juvenil Cristinenca, JERC, Associació
Joves Gambians, ACAS, SIE i joves a títol personal.
30. Recuperació de la Baixada de Carretons, dins de la programació de la Festa Major 2018

31. Organitzar més sortides i excursions al llarg de l’any
ASSEMBLEA ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
32. Buscar alternatives al pesticida RONDUP
33. Trobar una solució per a evitar el col·lapse de cotxes els diumenges i festiu al c/ Salvador
Dalí i adjacents així com limitar la circulació de camions i autobusos
34. Accions per a limitar els excrements dels gossos a la via pública
35. Retirar les peces de formigó del pàrquing del costat de l'escola Pedralta
36. Revisar la rotulació dels carrers del municipi ja que hi ha carrers que no hi estan
37. Limitar accés veïnal als carrer Carrilet i la Trav. Carrilet
ASSEMBLEA D'ATENCIÓ A LES PERSONES
38. Mirar com fan a altres municipis per obligar als bancs a posar en lloguer social els pisos
buits que tenen
39. Demanar a INCASOL no obligar a donar de baixa els comptadors de subministraments
quan els hi marxen els inquilins.
40. Condicionar un pis per urgència social
ASSEMBLEA BIBLIOTECA
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Posar en marxa una BIBLIOPISCINA
Arranjar el PATI DE LA BIBLIOTECA
Incrementar les HORES DEL CONTE MUSICATS per a NADONS
Incrementar les sessions de l’activitat TALLER D’ESCRIPTURA
Programació de SORTIDES LITERÀRIES EN BUS
INCREMENTAR pressupost acte LITERARI-MUSICAL de St. Jordi

L’Ajuntament va presentar aclariments a les propostes que ja moltes d’elles ja estaven previstes a
aquest exercici pressupostari i d’altres no tenen cost econòmic i ja es tiraran endavant.
Per votació amb majoria simple es decideix que es portin a votació les següents 23 propostes amb
4 vots a favor i 2 vots en contra:
1. Pantalles electròniques de publicitat a les entrades del poble
2. Obrir noves rutes des del pàrquing de Can Llaurador i senyalitzar-les: Plana Basarda, Sant
Baldiri, Puig de les Cols, Montclar i Pedralta
3. Senyalització advertint dels vianants, punts d’aigua/fonts cada 5 kms i papereres al carril
bici.
4. Exposicions d’escultura al carrer: a la via verda, a alguna plaça, ...
5. Taller/visita guiada sobre l’extracció del suro.
6. Visita guiada pel Ridaura
7. Cinefòrum aplegant la literatura el cinema i la música.
8. Espai per a “ludoteca municipal”
9. Complementar les sardanes amb música d'un altre estil a les festes locals de Bell-lloc,
Romanyà i Solius per tal que vingui més gent diferent
10. Instal·lar (Decorar) punts estratègics a la Rua de Halloween en que es donin caramels per
a establir-hi un recorregut més o menys fix i que els infants no hagin de córrer tant amunt
i avall pels carrers.
11. Canviar l’horari de la Mostra de Cuina (Passar-ho a un dinar)
12. Recuperació de la Baixada de Carretons, dins de la programació de la Festa Major 2018
13. Organitzar més sortides i excursions al llarg de l’any pels joves
14. Buscar alternatives al pesticida RONDUP

15. Trobar una solució per a evitar el col·lapse de cotxes els diumenges i festiu al c/ Salvador
Dalí i adjacents així com limitar la circulació de camions i autobusos
16. Accions per a limitar els excrements dels gossos a la via pública
17. Condicionar un pis per urgència social
18. Posar en marxa una BIBLIOPISCINA
19. Arranjar el PATI DE LA BIBLIOTECA
20. Incrementar les HORES DEL CONTE MUSICATS per a NADONS
21. Incrementar les sessions de l’activitat TALLER D’ESCRIPTURA
22. Programació de SORTIDES LITERÀRIES EN BUS
23. INCREMENTAR pressupost acte LITERARI-MUSICAL de St. Jordi
El període de votació serà del 31 d’octubre al 12 de novembre a través de la pàgina
www.participa.santacristina.cat, i vot presencial a dependències municipals: àrea de Participació
Ciutadana, Zona Jove, Pavelló d’Esports i Biblioteca.
4. Elecció dels representants de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana
Es presenten les 4 persones representants per a formar part de la Comissió Permanent de
Participació Ciutadana.
Marta Arcas, Núria Soler, Carles Casademunt i Josep Martínez
5. Tancament de la sessió
Es tanca la sessió a les 22.00 h .

