PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
D’acord amb l’article 8 de la Llei d’urbanisme, en els processos de planejament cal
garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania.
Així mateix,l’article 22 del Reglament de la Llei d’urbanisme determina que els plans
urbanístics poden aprovar el corresponent pla de participació ciutadana, el qual
expressa les mesures i actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la
comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la
formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit
d’informació pública.
En aquest sentit, en la fase inicial de la redacció del POUM, caldrà aprovar un
Programa de Participació Ciutadana que reguli les formes de consulta i divulgació dels
projectes urbanístics, els mitjans d’accés de la ciutadania als esmentats projectes i als
documents corresponents i la prestació d’assistència tècnica perquè puguin
comprendre’ls correctament.
En aquest sentit es proposa que el Programa consti, com a mínim, de 3 sessions de
participació ciutadana a les quals hi estaran convidats tots els residents en el municipi.
Cadascuna d’aquestes sessions constarà d’una primera part introductòria en la que
s’explicarà la dinàmica de la sessió, quina és la informació que es subministrarà i quin
és l’objectiu de la convocatòria (en aquest cas, serà la de recollir la informació
addicional que puguin oferir els ciutadans, així com les aportacions, opinions i
preferències que aquests vulguin manifestar per tal que puguin ser tingudes en compte
en el procés de presa de decisions). En la segona part de la sessió, l’equip redactor del
POUM exposarà tota aquella informació que consideri necessari posar a disposició
dels assistents per tal que aquests puguin opinar amb una base de coneixement
suficient. L’última part de la sessió es centrarà en un torn obert de paraula i debat, en
el qual els assistents podran realitzar aquelles preguntes o demandes d’aclariment o
concreció que considerin necessàries, així com realitzar les seves contribucions i
propostes.
Les 3 sessions de participació es distribuiran de la següent manera:
• 2 sessions temàtiques de participació durant la fase de redacció de l’avanç del
POUM: Es proposa realitzar dues sessions temàtiques centrades en: i) Diagnosi
territorial i aspectes socioeconòmics i diagnosi ambiental, ii) Diagnosi urbanística. En
aquestes sessions es podrien començar a avançar les alternatives de planejament que
s’estan plantejant de cara a l’Avanç de Pla.
Aquestes sessions es realitzaran al Maset els dies 28 de gener, centrada en
Diagnosi territorial i aspectes socioeconòmics i diagnosi ambiental, i el 4 de febrer de
2011 a les 19.30 h, que tractarà la Diagnosi urbanística.
• 1 sessió de participació prèvia a l’aprovació inicial del POUM: Un cop esbossada
la proposta de Pla que es pretén portar a aprovació inicial, aquesta s’explicarà a la

ciutadania per tal que aquests hi puguin fer les esmenes que considerin oportunes i
que hagin pogut tenir una explicació general del Pla prèvia a la seva exposició pública
un cop aprovat inicialment.
Per tal de garantir l’accés de la població a la informació i facilitar-ne la participació,
l’equip redactor lliurarà a l’Ajuntament la documentació per tal que la pugui difondre
amb anterioritat a la presentació de cada sessió. Així mateix, es realitzarà una acta de
cadascuna de les reunions on s’hi recullin les principals aportacions i temes de debat
que hagin sorgit.
L’Ajuntament activarà una pàgina web específica del POUM en la qual hi figurarà un
noticiari i hi penjarà aquells documents que es vagin elaborant a les diferents fases de
redacció. Igualment, es farà difusió de tot allò relacionat amb el desenvolupament del
POUM a través dels mitjans de comunicació locals tals com la ràdio municipal,
butlletins o revistes. Així mateix, per tal de recollir l’estat d’opinió i propostes de la
ciutadania, es preveu la realització d’enquestes de percepció.
Un cop realitzada l’aprovació inicial del POUM s’informarà als agents implicats de l’inici
del període d’informació pública i de la manera com fer arribar les seves al·legacions.
Un cop finalitzat aquest període s’elaborarà un informe de valoració de les propostes i
iniciatives presentades en aquesta fase del procediment d’elaboració.
Tant mateix, al finalitzar cada etapa del procés de participació ciutadana s’elaborarà un
informe de resultats d’aquest procés que es penjarà a la web i es farà arribar als
participants.
Es crearà una Comissió de Seguiment de Proximitat presidida pel Sr. Alcalde i
integrada per la Secretària de Corporació i l’Arquitecte Municipal, així com pels altres
tècnics que determini l’Ajuntament. Aquesta comissió es reunirà amb l’equip redactor
tantes vegades com sigui necessari per tal d’establir una estreta relació i control dels
treballs que es vagin elaborant.
Finalment, a banda de la Comissió de Seguiment de Proximitat, l’equip redactor també
es posarà a disposició de l’Ajuntament si aquest considera oportú crear una Comissió
municipal o grup d’experts per a que aquests també puguin supervisar l’evolució de la
redacció del Pla.

