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Fases del procés

Procés participació   ►

Enquesta ciutadana

Sessió de presentació a la població en general

Sessió plenària de retorn

Tallers temàtics de debat de propostes

Taller 1
26/07/2011

Espai públic

Taller 2
28/07/2011

Serveis

Taller 3
Setembre

Dinamització

Taller 4
Setembre

Noves proppostes

QÜESTIONARI

BUTLLETA 
INSCRIPCIÓ
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Desenvolupament dels tallers de debat

Procés participació   ►

1. Benvinguda

2. Presentació del procés participatiu

3. Presentació de les principals conclusions de la diagnosi tècnica i de les 

propostes d’actuacions del Pla d’Intervenció Integral del nucli antic per 

cadascun dels àmbits

4. Valoració individual de les propostes d’actuacions per subàmbits

5. Formació de grups i selecció d’un secretari/a de cada grup

6. Debat entorn la possible inadequació de les actuacions de cada subàmbit, 

anotació d’observacions i/o noves propostes no contemplades i valoració 

final del conjunt d’actuacions per cada subàmbit

7. Exposició en plenari de les conclusions

8. Cloenda



5 Procés participatiu
Juliol/ 2011

Dades dels tallers de debat
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TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3 TALLER 4

Temàtica Espai públic Serveis Dinamització Noves Propostes

Dia 26/07/2011 28/07/2011 20/09/2011 22/09/2011

Hora 17h 16h

Lloc Casal d’avis Auditori Santa Llúcia

Durada 2’30h. 2h

Nº participants 40 36

Grups de treball 3 3

Entitats 
representades

• Amics Motor Selva
• Amics de l'orgue
• Amics de l’Ermita de Sant 

Pere
• AMPA
• Associació Paret 

Delgada
• Casal de Jubilats
• Caritas
• Colla de Diables
• Cor de Jesús
• Futbol Club la Selva
• Grup de Dones
• Grup de Teatre
• L'Alzina
• Roser

• Amics de l’Ermita de Sant 
Pere

• Associació Paret 
Delgada

• Casal de Jubilats
• Cooperativa Coselva
• Futbol Club la Selva
• Grup de Dones
• L’Alzina
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Aportacions taller 1

Procés participació   ►

ACTUACIONS REFERENTS A URBANITZACIÓ

1.1 Nova urbanització i millora dels serveis al tomb de muralles. Raval de Sant Rafael

1.2 Nova urbanització, ampliació viària i millora dels serveis al tomb de muralles. Raval de Sant Pere

1.3 Nova urbanització i millora dels serveis al tomb de muralles. Passeig Josep Cristià

1.4 Reforma i enjardinament de la Plaça del Portal d'Avall

5.6 Creació d’un aparcament dissuassori a la Raval Sant Pere per facilitar l’accés peatonalitzat al nucli antic

En el taller 1 es van debatre les actuacions incloses dins l’àmbit de l’Espai Públic, format pels subàmbits d’Urbanització, 
Espais Verds i Barreres Arquitectòniques. Les actuacions analitzades han estat les següents:

ACTUACIONS REFERENTS A ESPAIS VERDS

1.4 Reforma i enjardinament de la Plaça del Portal d'Avall

1.5 Millora de l'enjardinament del Tomb de muralles

ACTUACIONS REFERENTS A BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques a la Raval de Sant Rafael

8.2 Eliminació de barreres arquitectòniques a la Raval de Sant Pere

8.3 Eliminació de barreres arquitectòniques al Passeig Josep Cristià

8.4 Eliminació de barreres arquitectòniques a la Plaça del Portal d'Avall

8.5 Supressió de barreres arquitectòniques a la casa de la vila (Pl. Major, 4)

8.6 Serveis sanitaris adaptats a l'annex i a l'auditori de Santa Llúcia

8.7 Supressió de barreres arquitectòniques als habitatges
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Aportacions taller 1

Procés participació   ►

ACTUACIONS REFERENTS A URBANITZACIÓ

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3

O
b

se
rva

c
io

n
s

• Existeix la percepció que dins la muralla ja 
s’aprofiten les aigües pluvials.

• Algunes clavegueres fan pudor.
• Cal més mobiliari urbà: papereres i bancs de 

fusta.
• Deixar a diferent nivell les voreres de la zona de 

rodadura, per tal de millora la seguretat dels 
vianants.

• Són més adients les voreres tradicionals amb el 
sentit tradicional i arquitectònic de la muralla, 
que no pas tot a un mateix nivell.

• El Tomb de Ravals, tocant a muralles, ha de ser 
suficientment ample, que sigui com un passeig, 
conservant el màxim d’aparcament possible.

• Les voreres de la muralla haurien de ser totes al 
mateix nivell.

• Caldria ampliar les voreres des del cementiri fins 
al camí de les Eres.

• Millorar la il�luminació en qualitat i estètica 
(casc antic i muralles).

• Poder triar el model dels llums de les muralles 
entre el veïnat.

• El Passeig Cristià no cal tocar-lo, doncs ja està 
bé

N
o

ve
s

p
ro

p
o

ste
s

• Cal augmentar les places d’aparcament en 
relació a les actuals.

• Previsió de fer els pàrquings soterrats en dos 
plantes.

• Il�luminació amb leds per reduir el cost.
• Posar un trenet o tartana que faci el recorregut 

del carrer major i/o muralles.
• Crear espai per aparcar a la plaça de 

l’Ajuntament.
• Es podria aprofitar per posar fibra òptica quan 

es faci la substitució del paviment, i per soterrar 
les línies elèctriques i telefòniques.

• Que no blindin els projectes de reforma de les 
cases que es presenten, que la normativa que 
s’aplica sigui clara i igual per a tothom i que hi 
hagi un major accés a les subvencions,.

• Eliminar la rotonda del Portal d’Avall per 
guanyar espai a la plaça.

• Destinar part de la subvenció del pla de barris 
als habitatges, ja que per recuperar el nucli 
antic és necessari invertir en aquells habitatges 
que estan en males condicions i es considera 
que es destina molta inversió a urbanisme, però 
poca a rehabilitació d’habitatges, arribant tard 
les subvencions i havent d’anticipar els 
propietaris el cost d’aquestes reformes.

V
a

lo
ra

c
ió

Adequat
Parcialment

adequat
Inadequat Adequat

Parcialment
adequat

Inadequat Adequat
Parcialment

adequat
Inadequat

3 9 0 0 10 0 4 7 0
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Aportacions taller 1

Procés participació   ►

C
. M

A
JO

R

SANT AGUSTÍ

PASSEIG CRISTIÀ

Zona peatonal

GRUP 2

NOVA PROPOSTA (MAPA ADJUNT)
• Com que es projecta una plaça arran de terra, per tal 

d’augmentar la seguretat viària, es proposa peatonalitzar el C. 
Tarragona des de l’alçada de l’escola de música fins la plaça, fet 
que afectaria poc doncs és un tram de carrer amb molts nens i 
nenes circulant i amb pocs veïns. Els cotxes s’haurien de desviar 
cap a l’Avinguda Puig i Ferrater. Això també evitaria haver de 
posar pilones o balles a la plaça.
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Aportacions taller 1
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ACTUACIONS REFERENTS A ESPAIS VERDS

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3

O
b

se
rva

c
io

n
s

• Deixar els arbres actuals i posar-ne més
• Prioritzar les espècies d’arbres autòctons que 

facin ombra a l’estiu
• Millor els parterres que no pas les jardineres

• A la plaça Portal d’Avall:
• Combinar els arbres caducifolis i els arbres 

perennes.
• Fer-hi una zona amb parterres amb 

plantes autòctones i flors
• Fer que no sigui una plaça “dura” (sorra, 

etc.)
• Al Tomb de les Muralles conservar els arbres 

i/o augmentar-ne el nombre. També caldria 
canviar el tipus de poda que s’hi fa.

• Conservació dels arbres existents
• Que els arbres que planten a la via pública, 

a les voreres, estiguin a l’alçada del terra i no 
en un forat més baix, doncs hi ha gent que 
s’hi fa mal.

N
o

ve
s

p
ro

p
o

ste
s

• Potenciar els horts urbans
• Habilitar àrees específiques per als gossos per 

evitar els excrements als carrers
• Potenciar zones verdes al casc antic per tal 

d’esponjar.

• A l’Hort del Planter / sota el cementiri:
• Fer-hi una zona d’activitats esportives i 

recreatives (aparells lúdics de fusta per 
fitness, canastes de bàsquet, etc.)

• Fer-hi un aparcament subterrani i gratuït 
per als veïns

• Sanejar la bassa
• Convertir la plaça de l’Ajuntament en zona 

verda com era abans.
• Fer convenis amb qui tingui un espai verd.

• Edificis no habitats i grans incorporar-los al 
poble per fer-hi espais verds.

• Crear més espais verds al nucli antic
• Crear espais per pipi-can
• Construir i reservar places per a que puguin 

jugar els infants amb columpios i jocs.

V
a

lo
ra

c
ió

Adequat
Parcialment

adequat
Inadequat Adequat

Parcialment
adequat

Inadequat Adequat
Parcialment

adequat
Inadequat

1 10 0 4 9 0 3 2 3
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Aportacions taller 1
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ACTUACIONS REFERENTS A BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3

O
b

se
rva

c
io

n
s

• L’Ajuntament hauria de facilitar uns 
determinats models estàndards de projectes 
d’instal�lació dels ascensors.

• Mantenir les voreres dels Ravals
• Protegir la plaça del Portal d’Avall amb 

balles o alguna cosa similar per garantir la 
seguretat dels infants.

• Que l’adaptació dels serveis sanitaris de 
Santa Llúcia sigui a càrrec de l’Ajuntament i 
que no es pagui amb els diners del pla de 
barris

• Les voreres que toquen a les muralles fer-les 
ben amples per poder fer el tomb de 
muralles caminant i que estiguin totes al 
mateix nivell, que sigui un passeig.

• Al tomb de muralles conservar el màxim 
d’aparcaments possible.

• Baixar la Plaça Portal d’Avall a l’alçada de la 
vorera amb les proteccions corresponents.

• Que les subvencions per eliminar les barreres 
arquitectòniques als habitatges siguin reals i 
per a tothom.

• Deixar aparcament permanent a la Raval 
Sant Rafael

• Es proposa que la rampa de la casa de la 
vila i l’adaptació dels serveis sanitaris de 
Santa Llúcia no entrin en la partida del pla 
de barris, doncs es considera que els diners 
del pla de barris s’han de destinar a 
actuacions per a la població. 

• Caldrà tenir coneixement de com es 
realitzaran els projectes concrets per poder-
hi opinar.

• Els rebaixos de les voreres no es consideren 
adequats doncs quan plogui pot entrar 
aigua a les cases.

• Eliminar l’alçada de la Plaça Portal d’Avall 
pot suposar un perill per als infants i la gent 
gran.

N
o

ve
s

p
ro

p
o

ste
s

• Eixamplar la vorera del cementiri.
• Arranjar també la Plaça de l’Ajuntament 

(canviar rajoles, etc.)

V
a

lo
ra

c
ió

Adequat
Parcialment

adequat
Inadequat Adequat

Parcialment
adequat

Inadequat Adequat
Parcialment

adequat
Inadequat

0 10 0 0 10 0 8 1 2
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Conclusions taller 1

Procés participació   ►

1.1 Nova urbanització i millora dels serveis al tomb de muralles. Raval de Sant Rafael

1.2 Nova urbanització, ampliació viària i millora dels serveis al tomb de muralles. Raval de Sant Pere

1.3 Nova urbanització i millora dels serveis al tomb de muralles. Passeig Josep Cristià

Quant a les propostes incloses en les anteriors actuacions, referents a l’ampliació de voreres i la realització de rebaixos a
les mateixes en tot el tomb de muralles (proposta del subàmbit de barreres arquitectòniques), la majoria de participants 
opinen que és millor deixar-les a diferent nivell de la calçada per motius de seguretat (impedir l’entrada de l’aigua de 
pluja a les cases) i d’estètica, ampliant-les per convertir el tomb de muralles en un passeig que permeti la mobilitat de 
tothom.

També es demanda la possibilitat que l’enllumenat sigui amb leds i que es pugui opinar envers el model de làmpades a 
posar.

També es constata la preocupació de que les reformes previstes eliminin places d’aparcament, sol�licitant que se 
n’habilitin més.

Finalment, es demana més flexibilitat a l’hora d’aprovar projectes de rehabilitació, i més ajuts.

1.4 Reforma i enjardinament de la Plaça del Portal d'Avall

5.6 Creació d’un aparcament dissuassori a la Raval Sant Pere per facilitar l’accés peatonalitzat al nucli antic

La creació d'aquest aparcament es considera oportú, però sense eliminar la zona d’aparcament actual de la Raval 
Sant Rafael ni els aparcaments del tomb de Ravals, doncs es considera que la seva eliminació deixarà sense llocs per 
aparcar als propis veïns del nucli antic.
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1.4 Reforma i enjardinament de la Plaça del Portal d'Avall

1.5 Millora de l'enjardinament del Tomb de muralles

En ambdós casos, es comenta que cal deixar els arbres ja existents i ampliar-ne el número amb espècies autòctones, 
preferint d’altra banda, els parterres a les jardineres.

S’afegeixen altres propostes com la creació de altres zones verdes proposant diverses alternatives, de parcs per a la 
canalla i d’espais per a pipi-can.
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Conclusions taller 1

Procés participació   ►

8.1  Eliminació de barreres arquitectòniques a la Raval de Sant Rafael

8.2 Eliminació de barreres arquitectòniques a la Raval de Sant Pere

8.3 Eliminació de barreres arquitectòniques al Passeig Josep Cristià

En qualsevol dels anteriors casos, es demanda que es mantinguin les voreres del tomb de ravals, no deixant-les al mateix 
nivell que la calçada, i que es pugui opinar en el futur quant als projectes concrets. Així mateix, es reclama que al tomb 
de ravals es conservi el màxim d’aparcaments possible per als veïns.

8.4 Eliminació de barreres arquitectòniques a la Plaça del Portal d'Avall

Es proposen alternatives per tal que l’actuació no suposi perills per als infants.

8.5 Supressió de barreres arquitectòniques a la casa de la vila (Pl. Major, 4)

8.6 Serveis sanitaris adaptats a l'annex i a l'auditori de Santa Llúcia

Quant a les dues propostes anteriors, es planteja que aquestes actuacions no es financin amb el pla de barris, sinó que 
sigui l’Ajuntament qui  n’assumeixi les despeses.

8.7 Supressió de barreres arquitectòniques als habitatges

Es sol�licita que l’Ajuntament faciliti models estàndards de projectes d’instal�lació d’ascensors i que les subvencions 
siguin les necessàries i per a tothom.
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Actuacions taller  2

Procés participació   ►

ACTUACIONS REFERENTS A NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

4.1 Xarxa de telecomunicacions segura entre els edificis municipals i equipaments del nucli antic

4.2 Creació d’una Xarxa Wimax al nucli antic

4.3 Creació i funcionament de l’Aula d’Informàtica i Telecentre al Casal del nucli antic

4.4 Espai WiFi de lliure accés a l’Auditori de Santa Llúcia i a l’edifici annex (entitats)

En el taller 2 es van debatre les actuacions incloses dins l’àmbit de l’Espai Públic, format pels subàmbits d’Urbanització, 
Espais Verds i Barreres Arquitectòniques. Les actuacions analitzades han estat les següents:

ACTUACIONS REFERENTS A SENSIBILITZACIÓ

5.1 Finalització del pla de reducció de residus domèstics (cubells, bosses compostables i campanya de sensibilització)

5.3
Realització d'una auditoria energètica als edificis d'equipaments públics i aplicació de les seves recomanacions 
d'estalvi

5.4 Millora de l'eficiència energètica i del consum d'aigua als habitatges (materials i campanya de sensibilització)

5.5 Finalització del pla de prevenció de la contaminació lluminosa (fase del nucli antic)

ACTUACIONS REFERENTS A SEGURETAT

7.10 Servei de vigilància al nucli antic (Millora dels equips de serveis)
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ACTUACIONS REFERENTS A NOVES TECOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3

O
b

se
rva

c
io

n
s

• Ampliar la xarxa Wimax a la resta del poble 
també.

• Possibilitar també l’obtenció de títols 
homologats:

• Ampliant els nivells, no només nivells 
bàsics, i fent diferents grups (email, 
fotografia, etc.)

• Fent que el telecentre tingui horaris 
amplis, de tot el dia inclòs el migdia

• Caldrà fer un bon manteniment dels equips 
informàtics, diari o setmanal.

• L’espai Wifi de l’auditori hauria d’estar obert 
al públic en general, no només a les entitats.

• Ampliar la xarxa Wimax a tot el poble • La xarxa Wimax serà adequada si realment 
és més econòmica que la connexió 
individual, i també més ràpida.

• Que la formació al Telecentre es faci en 
base a les competències ACTIC de la 
Generalitat.

• Que la formació als joves sigui no només 
tecnològica, sinó també dels riscos 
d’enganxar-se als jocs i a internet, és a dir, 
que també sigui formativa.

N
o

ve
s

p
ro

p
o

ste
s

• Millorar la cobertura de telefonia mòbil al 
nucli antic (totes les companyies).

• A l’annex de l’auditori de Santa Llúcia, 
facilitar una aula de cuina amb 
l’equipament necessari i realitzar-hi altres 
cursos com, per exemple, de lectura.

• Habilitar una biblioteca al nucli antic

• Millora la cobertura de telefonia mòbil (totes)
• Ampliar el futur casal del nucli antic cap al 

solar del carrer de la Font o amb dos pisos 
d’alçada.

• Espai Wifi d’accés lliure també al Castell.
• Instal�lació de fibra òptica als carrers que 

s’urbanitzin.
• Crear grups de lectura.

• Millorar la cobertura de telefonia mòbil al 
casc antic de totes les operadores, doncs és 
molt deficient a tot arreu.

V
a

lo
ra

c
ió

Adequat
Parcialment

adequat
Inadequat Adequat

Parcialment
adequat

Inadequat Adequat
Parcialment

adequat
Inadequat

0 10 0 5 7 0 7 5 0
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ACTUACIONS REFERENTS A SENSIBILITZACIÓ

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3

O
b

se
rva

c
io

n
s

• Ubicar els contenidors al Passeig Cristià, 
doncs a la Raval Sant Pere ja n’hi ha.

• Facilitar bosses compostables resistents i 
cubells prou grans.

• Auditar també l’enllumenat dels carrers.
• Sensibilització per a que es revisin les cisternes 

dels WC.

• No es veu urgent posar més contenidors
• Fomentar que a les botigues tinguin bosses 

compostables i leds.

• Que el centre d’atenció ciutadana sigui real 
i efectiu, que hi hagi una persona que informi 
de tot, facilitant informació sobre sistemes 
tècnics existents al mercat per col�locar 
plaques solar tèrmiques i fotovoltaiques, així 
com de tots els sistemes d’estalvi i reciclatge 
d’aigua.

• Que es faci sensibilització sobre aquests 
temes.

• Que l’auditoria energètica no sigui sols dels 
edificis municipals, sinó també de tot 
l’enllumenat públic de tot el poble.

N
o

ve
s

p
ro

p
o

ste
s

• Dotar d’un punt de recollida d’olis al poble
• Donar ajudes per instal�lar aparells d’osmosi i 

descalcificadors a les cases.
• Telèfon municipal per comunicar incidències 

(llum, aigua, manteniment, etc.)
• Canviar els horaris del camió d’escombraries 

per respectar les hores nocturnes, doncs fan 
molt soroll.

• Actualitzar les targetes amb telèfons 
d'interès.

• Posar dos contenidors per a roba.
• Puntualment fer recollida d’olis a domicili.
• Millora de l’aigua de boca per no haver de 

gastar ampolles i envasos.
• Reduir la granja horària d’encesa de 

l’enllumenat públic més que no pas baixar la 
intensitat a la nit, per motius de seguretat.

• Que hi hagi un servei de recollida porta a 
porta de voluminosos (previ avís telefònic a 
la deixalleria) per aquelles persones amb 
dificultats de mobilitat o autonomia.

V
a

lo
ra

c
ió

Adequat
Parcialment

adequat
Inadequat Adequat

Parcialment
adequat

Inadequat Adequat
Parcialment

adequat
Inadequat

0 9 0 7 5 0 9 3 0
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ACTUACIONS REFERENTS A SEGURETAT

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3

O
b

se
rva

c
io

n
s

• Dotar també d’accés per fora de la muralla.
• Es considera que l’emissora és molt 

necessària per no dependre del mòbil.

• L’emissora hauria de servir també per avisar 
als mossos, policia, bombers, ambulàncies, 
etc., i és un element prioritari si es suprimeix el 
servei d'emergències de nit.

• L’espai es considera adquat sempre i quan 
no sigui excessiu per a les necessitast de 
l’equip de vigilància.

• No es considera necessària l’emissora de 
radiofreqüència. El telèfon mòbil sembla 
suficient. L’emissora tindria sentit si 
comuniqués els agutzils directament amb els 
altres cossos de seguretat per millorar-ne la 
coordinació.

N
o

ve
s

p
ro

p
o

ste
s

• Facilitar i dotar d’un sistema d’alarma 
personal per a gent gran i/o gent 
dependent.

• Cal una millor preparació dels agents de 
seguretat.

• Ampliar la vigilància nocturna.

• Formació més àmplia dels agents de 
seguretat.

• Que es facin patrulles amb dos vigilants.
• Facilitar sistemes d’alarma personal per gent 

gran o dependent.
• En relació a la proposta del grup 3 sobre els 

indigents, es comenta que ja hi ha un espai 
habilitat per ells al camí de la Trampa.

• Aprofitar aquest espai per acollir indigents o 
persones en situació d’emergència, per tal 
d’oferir un espai d’acollida.

• Més preparació de les persones del servei de 
vigilància perquè puguin actuar amb més 
autoritat.

V
a

lo
ra

c
ió

Adequat
Parcialment

adequat
Inadequat Adequat

Parcialment
adequat

Inadequat Adequat
Parcialment

adequat
Inadequat

0 9 0 7 5 0 3 7 2
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4.1 Xarxa de telecomunicacions segura entre els edificis municipals i equipaments del nucli antic

4.2 Creació d’una Xarxa Wimax al nucli antic

Es demana que aquesta xarxa wimax s'ampliï a tot el poble i que sigui més econòmica i més ràpida que les connexions 
individuals existents actualment.

4.3 Creació i funcionament de l’Aula d’Informàtica i Telecentre al Casal del nucli antic

Es considera important que l’aula d’informàtica ofereixi també cursos avançats, no només cursos d’iniciació, i que la 
formació al telecentre es realitzi en base a les competències ACTIC (“acreditació de competències en tecnologies de 
la informació i la comunicació”) de la Generalitat.

Així mateix, es proposa ampliar els cursos a altres temàtiques (cuina, lectura...)

4.4 Espai WiFi de lliure accés a l’Auditori de Santa Llúcia i a l’edifici annex (entitats)

Es demana que aquest espai wifi estigui obert a tothom, no només a les entitats.

D’altra banda, es proposa que el nou casal del nucli antic pugui ser més gran, ampliant-lo amb el solar del carrer de la 
Font o dotant-lo de dos pisos. No obstant, es considera adient la seva localització en l’annex de l’auditori de Santa 
Llúcia.
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5.1 Finalització del pla de reducció de residus domèstics (cubells, bosses compostables i campanya de sensibilització)

La dotació de més contenidors comporta una doble visió: una que planteja la possibilitat de que s’instal�lin al Passeig 
Cristià i l’altra que afirma que no són necessaris.

Per a la sensibilització prevista, es demana que es facilitin bosses compostables resistents i cubells grans, i que es fomenti 
la comercialització de les bosses compostables entre els comerciants.

5.3 Realització d'una auditoria energètica als edificis d'equipaments públics i aplicació de les seves recomanacions 
d'estalvi

5.4 Millora de l'eficiència energètica i del consum d'aigua als habitatges (materials i campanya de sensibilització)

Es proposa sensibilitzar als comerços per a la comercialització de leds i que també es sensibilitzi a les llars per a la revisió 
de les cisternes dels WC.

D’altra banda, es reclama un centre d’atenció ciutadana real i efectiu, amb propostes de sistemes possibles per a la 
instal�lació de sistemes d’estalvi , reciclatge i fonts d’energia alternatives.

5.5 Finalització del pla de prevenció de la contaminació lluminosa (fase del nucli antic)

Es planteja que l’auditoria anterior s'ampliï també a l'enllumenat públic.
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7.10 Servei de vigilància al nucli antic (Millora dels equips de serveis)

Quant a l’emissora de radiofreqüència es considera necessari si comporta una major coordinació amb la resta de 
cossos de seguretat.

Existeix cert dubte entorn l’adequació de la grandària de l’espai per al servei en qüestió.


