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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1. Introducció
Un dels Principis generals de l’actuació urbanística que determina el Text
refós de la Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, recollit
en els seu article 8. Publicitat i participació en els processos de planejament i
de gestió urbanístics, disposa, en el seu punt 1, que s’han de garantir i
fomentar els drets d’iniciativa, d‘informació i de participació de la ciutadania
en els processos urbanístics de planejament i gestió.
Així, el Reglament de la Llei d’urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de juliol, en
el seu article 105. Programa de participació ciutadana en el procés de
planejament, disposa, en el seu punt I, que les administracions competents
per a la formulació del pla urbanístic poden acordar, en qualsevol moment
anterior a l’acord d’aprovació inicial, l’aprovació i publicació del programa
de participació ciutadana, de conformitat amb el que estableix l’article 22
del mateix Reglament.
El programa de participació ciutadana és també objecte de l’article 59.3.a)
de la Llei d’urbanisme, Documents dels plans d’ordenació urbanística
municipal, i s’aplicarà en el decurs del procés de formulació i tramitació del
pla fins a la seva aprovació, per a garantir els drets d’iniciativa, d’informació i
de participació de la ciutadania en els processos de planejament i gestió tal
com disposa l’article 8 de la Llei d’urbanisme.
L’Ajuntament del municipi de Tavèrnoles considera imprescindible la
participació dels ciutadans i ciutadanes per a definir les polítiques públiques i,
en concret, el planejament integral i estratègic del territori.
El present programa de participació ciutadana estableix el procés de
participació en la formació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i
relaciona i concreta els mecanismes de consulta i de participació perquè
tots els ciutadans puguin utilitzar-los.
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2. Antecedents de participació ciutadana al municipi
Amb la voluntat d’involucrar a tota la ciutadania en l’elaboració del Pla
d’Actuació Municipal, al darrer trimestre de l’any 2.007 es va iniciar el
projecte Fem Tavèrnoles, participa!.
Així, el dia 27 d’octubre es va iniciar el procés participatiu, realitzant-se un
treball que tenia com a principal objectiu el d’obtenir un diagnòstic
compartit i consensuat del municipi, a partir d’unes percepcions individuals
que posteriorment es van tractar en grups.
Posteriorment, es va elaborar un qüestionari on es demanava la percepció
de la ciutadania sobre els principals aspectes del poble – urbanisme, entorn
mediambiental, serveis i equipaments, mobilitat, accessos, seguretat viària,
promoció del municipi, telecomunicacions, cultura i participació ciutadana la qual va ser enviada a tots els domicilis de Tavèrnoles. Amb el recull de les
enquestes es va elaborar un recopilatori de valoracions, el qual es va
presentar en una segona sessió participativa, el dia 2 de febrer de 2.008.
Amb tot el seguit de resultats obtinguts es va elaborar un document utilitzat
per definir el Pla d’Actuació Municipal de Tavèrnoles.
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3. Disposicions de l’article 22 del reglament de la llei d’urbanisme, decret
305/2006, de 18 de juliol.
Article 22. Programes de participació ciutadana en el procés de
planejament.
22.1 Per facilitar la participació en el procés de formulació dels instruments de
planejament urbanístic, l’administració competent pot aprovar el
corresponent programa de participació ciutadana, d’acord amb el que
estableix l’article 105 d’aquest Reglament.
22.2 El programa de participació ciutadana 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, i pot referir-se a les fases i continguts següents:
a) Contingut en relació amb la fase prèvia al període d’informació
pública:
1r. Accions d’informació i comunicació, que difonguin l’acord d’iniciar el
planejament i facilitin les dades necessàries per donar coneixement suficient
del seu abast i característiques. Aquestes accions poden comprendre la
publicació i exposició al públic d’un avanç de l’instrument de planejament i
la realització d’actes informatius, conferències, presentació d’estudis previs i
altres instruments similars.
2n. Canals de participació, on es defineixin els diferents instruments que es
posaran a disposició de la ciutadania i les institucions per recollir les seves
opinions, així com per facilitar el debat i la presentació de propostes. Es
poden incloure enquestes, entrevistes, debats en grup, tallers de propostes i
similars. En tot cas, els canals previstos han de buscar la intervenció dels
sectors de població significatius en el territori i no limitar-se a una crida
genèrica a la participació. Aquestes actuacions poden ser complementades
amb mitjans telemàtics.
3r. Sistema de recollida i anàlisi de les aportacions realitzades i la
presentació de l’informe de resultats d’aquest procés.
b) Contingut en relació amb el període d’informació pública:
1r. Mecanismes d’informació sobre l’ordenació proposada per l’instrument
aprovat inicialment.

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TAVÈRNOLES
Programa de Participació Ciutadana

5

2n. Mecanismes d’informació per donar a conèixer l’obertura d’aquest
període i el sistema de recollida d’al·legacions i propostes de manera que
faciliti la seva presentació, habilitant els mitjans i els espais adients d’acord
amb les característiques del territori.
c) Contingut en relació amb la fase posterior al període d’informació
pública:
1r. Realització d’un informe de valoració de les propostes i iniciatives
presentades en totes les fases del procediment d’elaboració.
2n. Mecanismes de publicitat del contingut de l’informe de valoració.
22.3 L’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana es
publica per edicte al diari o Butlletí Oficial que correspongui i el seu contingut
pot ser objecte de consulta pública a les dependències i en l’horari que
l’edicte assenyali, sens perjudici de l’adopció de qualsevol altra mesura de
divulgació o publicitat.
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4. Mesures previstes per a facilitar la participació ciutadana, programa de
participació ciutadana.
En compliment de les disposicions dels articles anteriorment relacionats, es
plantegen a continuació les mesures previstes per a facilitar la participació
ciutadana, segons el següent Programa de participació ciutadana:

4.1. Treballs portats a terme
Com s’ha comentat anteriorment, ja s’han iniciat els treballs de participació
dels ciutadans de Tavèrnoles, previs al treball de redacció del propi POUM.
Aquests treballs han consistit en el projecte Fem Tavèrnoles, participa!, que
tenia com a principal objectiu el d’obtenir un diagnòstic compartit i
consensuat del municipi, a partir d’unes percepcions individuals que
posteriorment es van tractar en grups.
Posteriorment, es va elaborar un qüestionari on es demanava la percepció
de la ciutadania sobre els principals aspectes del poble – urbanisme, entorn
mediambiental, serveis i equipaments, mobilitat, accessos, seguretat viària,
promoció del municipi, telecomunicacions, cultura i participació ciutadana la qual va ser enviada a tots els domicilis de Tavèrnoles. Amb el recull de les
enquestes es va elaborar un recopilatori de valoracions, el qual es va
presentar en una segona sessió participativa, el dia 2 de febrer de 2.008.
Amb tot el seguit de resultats obtinguts es va elaborar un document utilitzat
per definir el Pla d’Actuació Municipal de Tavèrnoles.
4.2. Aprovació del Programa de Participació Ciutadana
L’Ajuntament té previst portar a terme l’aprovació del Programa de
Participació Ciutadana a mitjans del mes de gener de 2.009.
L’acord d’aprovació del Programa de participació ciutadana es publicarà
per edicte al diari o Butlletí Oficial que correspon i el seu contingut podrà ser
objecte de consulta pública a les dependències i en l’horari que l’edicte
assenyali.
Durant el període d’exposició publica es repartirà un tríptic a tots els
habitatges del municipi que explicarà el contingut del que és el Programa
de participació ciutadana, exposant les diferents fases i dates previstes.
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Per tal de donar-ho a conèixer a la població, es preveu realitzar una sessió o
acte públic per presentar l’equip redactor del POUM, que exposarà el que
és un Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) utilitzant un llenguatge
entenedor per a la majoria dels ciutadans.
Es constituirà un equip de treball (el Consell Assessor) que estarà integrat per
representants de cadascun dels grups de treball de l’ajuntament. Aquest
Consell Assessor s’obrirà també a la resta de veïns del municipi. La finalitat del
Consell Assessor serà per una banda garantir i avaluar el nivell de
participació ciutadana dintre del POUM i per altra banda involucrar-se en el
seguiment de les diferents fases del POUM. També es crearà una comissió de
seguiment del pla per part de l’Ajuntament.
4.3. Aprovació de l’avanç de POUM
En el moment en que es disposi del document de l’Avanç del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, l’Ajuntament l’aprovarà i utilitzarà els
mitjans de què disposa per a difondre a tota la ciutadania la informació
sobre el Pla, difonent l’acord d’iniciar el planejament i facilitant les dades
necessàries per donar coneixement suficient del seu abast i característiques.
Així, es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’acord
d’aprovació de l’avanç del POUM, el qual estarà en exposició pública pel
termini d’un mes a comptar des de l’esmentada publicació.
En aquest període d’exposició pública es portarà a terme un acte públic per
part de l’equip redactor, que exposarà el contingut de l’avanç que marcarà
les primeres directrius pel nou model d’ordenació municipal.
Es convidarà a la ciutadania perquè s’incorpori en el Consell Assessor i
d’aquesta manera es puguin involucrar en el seguiment de les diferents fases
del POUM.
Tota la documentació que contingui l’avanç del POUM estarà a disposició
de la ciutadania que la vulgui consultar, a les oficines municipals, per
garantir-ne l’accessibilitat al major nombre possible de ciutadans i
ciutadanes.
Així mateix estarà disponible en format digital a la web de l’Ajuntament de
Tavèrnoles, en un enllaç específic i exclusiu.
Hi haurà també una adreça de correu electrònic on els ciutadans podran
adreçar les seves suggerències, opinions i demandes d’informació, la qual
serà atesa puntualment per l’equip tècnic redactor del POUM.
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Durant el període d’exposició pública de l’avanç de POUM, un membre de
l’equip redactor atendrà a la ciutadania, en hores convingudes, per tal de
matisar el treball realitzat, resoldre dubtes puntuals, i recollir igualment les
suggerències i opinions dels ciutadans.
Finalment, el Registre General de l’Ajuntament també recollirà
suggerències i opinions respecte al POUM que faci la ciutadania.

les

4.4. Fase de redacció del POUM previ a l’aprovació inicial.
Es convocarà un acte públic informatiu sobre el POUM, obert a tota la
ciutadania, on l’equip tècnic redactor explicarà el contingut i abast de
l’avanç del Pla d’Ordenació.
Es realitzaran posteriorment dues sessions de tallers de participació ciutadana
per aconseguir la participació en el procés dels diferents sectors de població
significatius en el territori, recollint les seves opinions, facilitant el debat i la
presentació de les propostes, amb la finalitat de defugir d’una crida
únicament genèrica a la participació dels ciutadans en el procés.
L’equip tècnic redactor recollirà de manera escrita les aportacions
realitzades al llarg de tot el procés per la ciutadania, les quals seran objecte
de reflexió i anàlisi, per desembocar en la presentació d’un informe de
resultats del procés.

4.5. Fase de redacció del POUM després l’aprovació inicial.
El Ple del municipi haurà de fer l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal.
Es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’acord
d’aprovació inicial del POUM.
Després de l’esmentada aprovació, els documents del Pla romandran
sotmesos a informació pública, pel termini mínim d’un mes, com a mínim, a
les oficines municipals, i es destinaran dos dies a la setmana d’atenció
personalitzada a qui ho desitgi, per l’equip tècnic redactor.
Així mateix, els documents del POUM estaran disponibles en format digital a
la web de l’Ajuntament de Tavèrnoles, en un enllaç específic i exclusiu, i
seguirà funcionant l’adreça de correu electrònic on els ciutadans podran
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adreçar les seves suggerències, opinions i demandes d’informació, la qual
serà atesa puntualment per l’equip tècnic redactor del POUM.
4.6. Fases posteriors.
Quan finalitzi el període d’exposició pública es desenvoluparan les següents
actuacions:
Es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades que
contindrà:
a) Informe tècnic i jurídic, elaborat per l’equip redactor.
b) Resolució municipal.
c) Modificacions derivades de l’al·legació, si s’escau.
L’informe a les al·legacions i la resolució municipal, així com els informes
sectorials i les modificacions derivades d’uns i altres s’inclouran com a
document del pla, per a l’aprovació provisional.
L’Ajuntament informarà als ciutadans del municipi de l’aprovació provisional
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal utilitzant els mitjans abans citats:
web i qualsevol altre mitjà que garanteixi una difusió general.
Posteriorment a l’aprovació provisional, l’Ajuntament informarà de l'estat de
tramitació del pla, així com, si s’escau, de les modificacions derivades de la
tramitació, sempre que no constitueixin modificacions substancials que serien
objecte d’una segona informació pública.
Un cop feta l’aprovació definitiva s’exposaran públicament tots els
documents del POUM per tal de donar-los a conèixer com a instrument que
seran d’ordenació del municipi. Aquesta exposició s’ubicarà a la planta
baixa de les oficines municipals.
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5. Constitució de la comissió de seguiment del pla
En l’àmbit intern de l’Ajuntament es crearà una comissió de seguiment del
pla presidida per l’alcalde i formada per la totalitat dels regidors de la
corporació, l’equip tècnic redactor del pla i la secretaria de l’Ajuntament.
La comissió podrà cridar a consulta, per acord majoritari, membres d’entitats
o associacions, així com a representants del Consell Assessor per tal que
puguin assessorar a la mateixa comissió.
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6. Altres mitjans de participació
A més del pla establert, es podran crear altres mitjans a instància de
l’Ajuntament i del propi equip de redacció i fent-se ressò dels possibles
suggeriments dels ciutadans/es.
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