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Annex núm. 3

El Programa de Participació Ciutadana, s’acorda que s’ajusti a les següents indicacions:
1. COMUNICACIÓ. D’acord amb l’establert a la documentació presentada amb RE 708/2017, de 31
de març de 2017 (Pàgina 8).
2. CANALS DE PARTICIPACIÓ. Bàsicament Blog i pàgina web, amb les aportacions fetes per
l’equip de EFA arquitectes, però sobre la base de la plataforma de la web de l’Ajuntament, i amb la
gestió dels continguts feta per personal de l’Ajuntament.
3. COMISSIÓ DE SEGUIMENT. Es reuneix mensualment al llarg de tot el procés. D’acord amb la
documentació presentada amb RE 708/2017, de 31 de març de 2017 (Pàgina 9).
4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Es composa de cinc sessions en cinc dies diferents, per tractar
cada dia un àmbit diferent:
-

Usos del sòl (creixement urbanístic)
Equipaments i espais lliures (entitats i associacions)
Mobilitat.
Comerç, indústria i turisme.
Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.

5. ESPAI LLIURE OBERT. Al llarg de 2 o 3 mesos, en sis sessions de dimecres matí i tarda, l’equip
d’EFA arquitectes atendrà les consultes i opinions dels veïns. Aquest espai és una cessió d’ús de
l’Ajuntament. (poden ser les sales de l’Ajuntament vell, els espais que es considerin més adequats), i
si cal, es pot fer la coordinació des de la OAC de l’Ajuntament.
6. ESBORRANY DE L’AVANÇ DEL POUM. En aquest punt es presenten les propostes de POUM, i es
generaria un debat obert.
7. AVANÇ DEL POUM.
8. APROVACIÓ INICIAL.
A partir d’aquest moment, la participació ciutadana es vehicula a través del procediment legal, per la
via de la presentació d’al·legacions.
9. REUNIONS. A la documentació presentada amb RE 708/2017, de 31 de març de 2017es
plantegen 5 reunions (Pàgines 9 i 10). S’acorda redefinir aquestes reunions, que en passarien a ser 4,
i que en lloc d’estar adreçades a la comissió de seguiment, serien obertes a la ciutadania. A totes elles
es preveu un torn obert de paraula i un debat obert a la ciutadania per poder opinar. Aquestes
reunions seran moderades per algun representant d’EFA arquitectes.
Les reunions 1 i 2 es fonen en una de sola, i les altres queden com estaven. La nova proposta seria:
- Reunió 1. A l’inici del procés. Explicació POUM, presentació Comissió de seguiment i
Explicació del Procés de Participació.
- Reunió 2. Devolució. Acabat el procés de participació, i previ a l’obertura de l’Espai Lliure
Obert, és una sessió per explicar als veïns el resultat del procés de participació ciutadana i
les conclusions que se’n desprenen.
- Reunió 3. Esborrany Avanç. Aquesta reunió es faria per presentar als veïns les propostes de
POUM. Coincideix amb el punt 7 anterior.
- Reunió 4. Presentació Avanç. Coincideix amb el punt 8 anterior.
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D’altra banda, es fa un intent d’acotació temporal de les diferents etapes i processos, que queda de la
següent manera:

Juny '17

1

Comunicació

2

Canals de Participació

3

Comissió de Seguiment

Reu. 1
Oct, Nov '17

4

Des '17

Reu. 2

Gen, Feb '18

5

Març '18
Abril '18

6
Reu. 3
7
Reu. 4

Presentació punts 1, 2, 3 i 4.
Participació ciutadana
5 sessions
Devolució
Espai Lliure Obert
2-3 mesos, 6 dimecres.
Esborrany Avanç.
Presentació Esborrany.
Avanç POUM.
Presentació Avanç.

Maig '18 a agost'18 - Tràmits a OTAA i Urbanisme
Set'18
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Aprovació Inicial.
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