MEMORIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU VINCULAT AL PLA LOCAL D’HABITATGE DE
L’AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI
1. Antecedents
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni contracten l’empresa GMG per la redacció del Pla
Local d’Habitatge. En el procés de tramitació del pla, l’ajuntament contracta a Audifilm
Consulting el disseny i elaboració del pla de participació ciutadana.
Actualment el Pla Local d’Habitatge, a partir d’ara PLH, es troba aprovat inicialment.
Aquesta memòria recull les accions, metodologia i resultats del procés de participació.

2. Estructura del procés
El procés de participació s’ha estructurat en tres fases:
 Fase informativa
 Fase de debat
 Fase de retorn
Aquestes tres fases han comportat diverses actuacions
2.1. Fase informativa
En la fase informativa, l’Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni han posat a disposició
dels ciutadans un espai web amb tota la
documentació associada a la realització del
pla.
https://www.calongeisantantoni.cat/municip
i/noticies/5d6f428d-5f91-4aeb-b3628e57e3b55812
L’empresa redactora ha elaborat un resum
del document amb l’objectiu de facilitar la
lectura i la comprensió del contingut del pla.
https://api.calonge.cat/sites/default/files/file
s/RESUM%20PLH%20Calonge%20i%20Sant%
20Antoni.pdf
Alhora, des d’Audifilm, s’ha elaborat una
infografia resum del contingut del pla amb
l’objectiu de arribar a tots els nivells de
comprensió.

2.2. Fase de debat
S’organitza una sessió de debat presencial el 24 de febrer a les 18.30 al Palau Firal.
S’estableix aquest espai per poder garantir les distàncies de seguretat necessàries degut a
la situació actual de pandèmia COVID 19.
Assistents: A la sessió hi assisteixen16 persones i els següents càrrecs:
 Regidora de participació ciutadana: Mercè Orduña
 Regidor d’hisenda, promoció econòmica, contractació i habitatge: Arturo Prades
 Arquitecte municipal i cap de la Unitat d’Urbanisme: Xavier Guerra
 Administratiu de participació ciutadana de l’ajuntament de Calonge i Sant Antoni:
Daniel López
 Tècnic de Promoció Local: Antonio Hidalgo
 Arquitecte de l’empresa redactora del pla: Joan Badia
 Tècnica de participació ciutadana d’Audifilm i dinamitzadora del procés: Marta
Contreras

Dinàmica de la sessió: la sessió s’estructura de la següent manera:






Presentació de la regidora de participació ciutadana
Presentació del regidor d’habitatge
Breu presentació del PLH
Sessió de debat
Cloenda

La sessió de debat, a manca de poder realitzar grups petits de treball per la situació
pandèmica, s’estructura de la següent manera:
 Validació de la diagnosi
 Priorització de les accions
Per la validació de la diagnosi s’ha repartit a tots els assistents un llistat dels punts forts i
punts febles que s’han extret del PLH. Alhora se’ls ha repartit gomets verds i vermells.
L’objectiu de la dinàmica és que individualment puntuïn cada acció amb un gomet verd o
vermell mostrant així la seva conformitat o disconformitat. Un cop han marcat cada frase
amb un gomet, s’ha obert una estona de debat. El debat s’ha encaminat a destacar
aquells punts en desacord i en afegir-ne més.

Del debat realitzat a posteriori s’han extret els següents comentaris:
“El servei que presta el Consell Comarcal en matèria d’habitatge és insuficient i es quedarà
encara més curt amb l’aprovació del present PLH”
“Es destaca com a punt fort que és un municipi amb certa atracció, però caldria incloure
com a punt dèbil el fet que no té atracció per al jovent, ja que marxen del municipi perquè
no troben serveis, ni oci, ni cultura ni feina”
“Caldria incloure com a punt dèbil el desequilibri en la prestació de serveis entre el nucli de
Calonge i el de Sant Antoni, ja que aquest últim, durant l’hivern no es troben tots els
serveis disponibles”

Per la priorització de les accions, s’ha distribuït a tots els assistent un llistat amb totes les
actuacions proposades al PLH en un format graella. L’objectiu és que de manera individual
puntuessin cada acció entre l’1 i el 3, establint així les més prioritàries (entenent l’1 com a
més prioritàries i el 3 com a menys).

El resultat de les prioritzacions es plasma a la taula següent. Cal dir que no tothom ha
donat un valor a totes accions: alguns han posat només les més prioritàries i altres han
deixat de puntuar algun bloc. En vermell s’han ressaltat aquelles accions que han obtingut
més vots en la categoria de priorització.

ACTUACIONS
Prioritza les accions de l'1 al 3 en funció de la necessitat de que es duguin a terme (1=urgent 2=normal 3=poc)
Número de vots per a
cada punt

A. ACCÉS, PRESERVACIÓ I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE
Conveni amb el Consell Comarcal: tramitació i gestió d'ajuts al pagament del lloguer
Complementar els ajuts al pagament del llgouer amb polítiques d'inserció laboral i promoció econòmica
Foment de l'ocupació del parc vacant de gran tenidors
Mobilització d'habitatges vacants de particulars per incoporar a la borsa de lloguer
Ampliar i difondre la borsa de lloguer social a través de reduccions del 100% de l'IBI del parc vacant
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R.QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ I REHABILITACIÓ DEL PARC RESIDENCIAL
Ajuts municipals a la rehabilitació per a la cessió d'habitatges a la borsa de Lloguer
Desenvolupar polítiques que fomentin la mesoveria urbana
Programa d'eficiència energètica del municipi
Subvencions per a la rehabilitació de façanes
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H.PROMOCIÓ I NOVES FORMES D’ACCÉS I TINENÇA D’HABITATGE ASSEQUIBLE
Promoció d'habitatges assequibles a través d'una cooperativa d'habitatge (sostre cívic)
Adquisió i finalització d'edificis vacants pendents d'acabament c/unió
Adquisió i finalització d'edificis vacants pendents d'acabament c/La Sala
Promoció d'habitatges al nucli antic de Calonge
Promoció d'habitatges de lloguer a Sant Antoni (oficina de turisme)
Promoció d'habitatges de lloguer a Sant Antoni (passeig d'hivern)

4

2

3

2

1

6

2

1

5

1

3

1

1

3

2

3

3

1

2

2

2

2

2

3

3

1

4

3

2

4

4

1

6

2

1

8

2

6

3

1

6

1

4

4

1

P. GESTIÓ I AMPLIACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL VINCULAT A L’HABITATGE
Inscripció i gestió del patimoni municipal del sòl i habitatge
Foment de la constitució del dret de superfície en favor de tercers per promoure habitatge assequible
Alienació de béns afectes al PMSH per destinar els ingressos obtinguts a polítiques d'habitatge
Delimetació i gestió del municipi com a àrea per a l'exercici del dret de tanteig i retracte
Adquisició d'habitatges exercint el dret tanteig i retracte
Creació del registre de solars buits ie xpropiació per incompliment de la funció social

U. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA VINCULATS A L’HABITATGE
Modificació de planejament per canviar l'ús de les plantes baixes comercials o residencials sens ús a habitatges de
protecció oficial i accessibles
Seguiment i gestió dels sectors residencials del planejament derivat i polígons d'actuació
Modificació del planejament per admetre la divisió horitzontal al nucli antic de calonge

O. RECURSOS, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
Coordinació de les diferents àrees del consistori en matèria d'habitatge
Programa de comunicació i difusió dels diferents serveis i programes d'habitatge
Taula d'habitatge de seguiment del Pla Local d'Habitatge
Creació d'una eina de sistematització de la informació

Un cop fet aquest treball individual s’ha obert un espai de debat on s’han comentat
algunes accions i s’han realitzat algunes aportacions per part dels assistents que queden
recollides en aquest document:
“Cal reflexionar amb l’acció de reconvertir usos de plantes baixes de comercials a
residencials, ja que aquest fet pot generar també la manca d’espais per establir serveis
que siguin atractius per als joves i els ciutadans i provoqui també la pèrdua de població.”
“Cal reflexionar sobre les tipologies d’habitatge, ja que per exemple, al nucli de Calonge es
troben habitatges molt grans a un preu molt elevat i que s’han de reformar, a les
urbanitzacions també trobem habitatges molt grans. Cal pensar també noves fórmules i
ser creatiu a l’hora de pensar en l’habitatge i com accedir a ell.”

“L’acció que parla de la funció social no és molt clara, ja que aquí hi ha un tema judicial
que no es té en compte, ja que el concepte de funció social és molt ambigu.”

2.3. Fase de retorn
En la fase de retorn es publica el contingut d’aquest informe al web municipal com resultat del
procés participatiu realitzat. Aquest document formarà part del PLH i l’equip redactor revisarà
les aportacions realitzades per mirar d’incorporar-les en la mesura que sigui possible.
El resultat del procés es veurà plasmat en el document final del PLH.

3. Conclusions i valoració
Primer de tot cal tenir en compte que en la situació de pandèmia que vivim actualment no és
fàcil tirar endavant un procés de participació ciutadana, i encara menys poder generar
dinàmiques de treball que facilitin la interacció entre persones. Les sessions s’han d’organitzar
en espais grans, amb distàncies i això no facilita ni la participació ni la cohesió. En segon lloc
cal comentar que el contingut d’un PLH no és gens fàcil, és un document molt tècnic i
específic i molt acotat normativament. La presencia de l’equip redactor a la sessió de debat ha
estat un factor clau per poder completar informació i simplificar la informació.
Malgrat aquests dos aspectes, el procés s’ha pogut desenvolupar correctament i el nombre
d’assistents a la sessió de debat ha estat totalment satisfactòria. Totes les aportacions
realitzades han estat molt interessants i han comportat reflexions conjuntes sobre diferents
aspectes vinculats a l’habitatge.

