Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Alcaldia i Presidència

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
APORTACIONS CIUTADANES
Sessions públiques del PAM dels dies 6 i 7 de juliol.
9 La neteja de la Riera va ser un prec a tenir en compte d’alguna manera
en el PAM.
9 Igualment, també s’ha demanat la revisió d’algun pla especial urbanístic
concret.
9 Una persona de les assistents va emplaçar l’ajuntament a potenciar o
facilitar la implantació d’una parada amb productes per celíacs al Mercat.
9 També es va parlar de mirar d’incloure el Servei d’acollida matinal a
l’escola Santa Eulàlia de les Roquetes (que actualment no es presta)
9 Algú dels presents va suggerir que es pugui crear algun tipus de Casal
per a persones adultes amb necessitats de dependència (amb serveis
de fisioteràpia, alimentació...).
9 Així mateix, es va demanar que des de l’administració local es potenciï la
pràctica dels esports al carrer, els nous talents artístics emergents i els
treball comunitari o voluntariat.
9 Quant al Teatre de les Roquetes, s’ha parlat de contemplar la
implantació d’un equipament com a sala d’arts escèniques que pugui
acollir també concerts i d’altres espectacles.
9 D’altres aportacions que s’han fet en aquests dues primeres sessions ja
estan contemplades i recollides en el document inicial del PAM (patis
obertes a les escoles, reparació d’alguns centres educatius, mostres
artístiques, etc.).
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APORTACIONS TREBALLADORS/ES AJUNTAMENT
Sessions participatives internes del PAM dels dies 13 i 14 de juliol.
9 Està previst tornar a posar en marxa l’emissora municipal (Ràdio Ribes)?
9 També es va comentar i observar sobre el funcionament o no de les
fonts públiques del municipi.
9 Es va fer un prec per tal que es plantegin millores de procediments i
circuïts interns administratius.
9 Quan a l’Espai cowork, es va preguntar pel seu equipament informàtic,
connexió Internet, etc.
9 Està prevista alguna acció interna de millora d’organització dels
treballadors?
9 Patis oberts (escoles i IES).
9 Calendari de termini de les accions del PAM.
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