A la Comunitat Ctra. Reial 104 hem considerat que el procés participatiu que ha fet
l'Ajuntament, mitjançat l'empresa Equal Saree, per decidir les reformes a fer a la Plaça de la
Pau, s'ha quedat a mig camí, atès que no s'ha arribat a cap consens d'usos.

Estem totalment d'acord que el Pla Urbanístic a realitzar l'ha de fer una entitat professional del
sector que cerqui la millor manera de donar compliment als usos desitjats.
Però aquests usos és el que ha de decidir, prèviament la ciutadania.

Al punt que s'ha arribat en aquest moment, tal com mostrava el document de resultats del
l'Ajuntament (via Equal Saree), tenim tota una llista heterogènia de propostes, barrejant usos
amb implementacions i desitjos que només poden donar peu a que qui faci el planejament
prengui les seves pròpies decisions, atès que no hi ha cap directriu marcada.

Per aquesta raó, a la Comunitat Ctra. Reial 104 hem continuat el procés que s'havia quedat a
mitges:
- realitzant una enquesta concretant sobre els punts vistos fins al moment
- elaborant una proposta d'usos a partir d'aquests resultats
- recollint el recolzament que aquesta proposta ha tingut entre el veïnat

Acompanyen a aquesta instància els documents que mostren aquest procés.

A partir d'ací hem de demanar a l'Ajuntament que prengui com a directrius per a que l'entitat
que ha de realitzar el planejament, tingui clars quins són els objectius del veïnat.
Cas que l'Ajuntament consideri que cal tenir en compte altres variables, ja sigui per que hi ha
més veïns a consultar, o que el propi Ajuntament vol fer valdre algun altre criteri, cal que ens
tornem a asseure les vegades que faci falta fins a obtenir un consens.
Serà llavors que es podrà lliurar el Plec d'Especificacions (proposta d'usos) a l'entitat que ha de
redactar el projecte de realització.

Esperem que aquesta proposta sigui atesa segons us demanem.
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