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Avui ens proposem...

InformarInformarInformarInformar----vos sobre el procés de consulta i vos sobre el procés de consulta i vos sobre el procés de consulta i vos sobre el procés de consulta i 

debat públic per a l’elaboració del debat públic per a l’elaboració del debat públic per a l’elaboració del debat públic per a l’elaboració del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM)(POUM)(POUM)(POUM)



Redacció 

del nou 

POUM

i procés

participatiu



A on puc trobar informació?
sobre els treballs de redacció del POUM 

i el procés de participació

• Sessions presencials de Presentació públicaSessions presencials de Presentació públicaSessions presencials de Presentació públicaSessions presencials de Presentació pública

obertes a tota la ciutadania

• A l’ajuntament A l’ajuntament A l’ajuntament A l’ajuntament (OAC i Urbanisme)

• A través de la plana web de l’ajuntament: A través de la plana web de l’ajuntament: A través de la plana web de l’ajuntament: A través de la plana web de l’ajuntament: 

http://www.poumsantesteve.infohttp://www.poumsantesteve.infohttp://www.poumsantesteve.infohttp://www.poumsantesteve.info

• Exposició de plafons informatius després de:Exposició de plafons informatius després de:Exposició de plafons informatius després de:Exposició de plafons informatius després de:

– aprovació per part del Ple municipal de l’Avanç aprovació per part del Ple municipal de l’Avanç aprovació per part del Ple municipal de l’Avanç aprovació per part del Ple municipal de l’Avanç 

– aprovació per part del Ple municipal de l’Aprovació Inicial aprovació per part del Ple municipal de l’Aprovació Inicial aprovació per part del Ple municipal de l’Aprovació Inicial aprovació per part del Ple municipal de l’Aprovació Inicial 



Com puc trobar informació i 

participar en qualsevol moment?
http://www.poumsantesteve.infohttp://www.poumsantesteve.infohttp://www.poumsantesteve.infohttp://www.poumsantesteve.info



Com puc trobar informació i 

participar en qualsevol moment?

� Butlleta de propostes Butlleta de propostes Butlleta de propostes Butlleta de propostes 

http://www.poumsantesteve.infohttp://www.poumsantesteve.infohttp://www.poumsantesteve.infohttp://www.poumsantesteve.info

o en paper a l’Oficina d’Atenció Oficina d’Atenció Oficina d’Atenció Oficina d’Atenció 

Ciutadana (OAC)Ciutadana (OAC)Ciutadana (OAC)Ciutadana (OAC). 

� Correu electrònicCorreu electrònicCorreu electrònicCorreu electrònic

poum@santestevedepalautordera.cat

posant com assumpte “Proposta 

POUM”.

� Al·legacions a l’Oficina d’Atenció Oficina d’Atenció Oficina d’Atenció Oficina d’Atenció 

Ciutadana (OAC) Ciutadana (OAC) Ciutadana (OAC) Ciutadana (OAC) 



Com puc participar?

Abans de l’aprovació de Abans de l’aprovació de Abans de l’aprovació de Abans de l’aprovació de 

l’Avanç de Planejamentl’Avanç de Planejamentl’Avanç de Planejamentl’Avanç de Planejament

� Presentació pública oberta a tota la ciutadania Presentació pública oberta a tota la ciutadania Presentació pública oberta a tota la ciutadania Presentació pública oberta a tota la ciutadania (21 de juny).

què és un POUM, fases, elements que el conformen i conceptes clau 

procés de participació ciutadana: formes per informar-se i fer aportacions i 

suggeriments

� Presentació pública del document de l’Avanç i debat ciutadàPresentació pública del document de l’Avanç i debat ciutadàPresentació pública del document de l’Avanç i debat ciutadàPresentació pública del document de l’Avanç i debat ciutadà (28 de juny). 

Explicació de la proposta de l’Avanç de Pla (línies generals del POUM) 

Debat sobre la proposta de criteris generals, objectius i alternatives 



Com puc participar?

Un cop aprovat l’Avanç de PlanejamentUn cop aprovat l’Avanç de PlanejamentUn cop aprovat l’Avanç de PlanejamentUn cop aprovat l’Avanç de Planejament

� Presentació pública del document d’Avanç de Planejament aprovat  Presentació pública del document d’Avanç de Planejament aprovat  Presentació pública del document d’Avanç de Planejament aprovat  Presentació pública del document d’Avanç de Planejament aprovat  

Explicació de l’Avanç de Pla aprovat + modificacions proposades per altres 

administracions i organismes responsables. 

� Debats temàtics entorn a les propostes de l’Avanç de Planejament Debats temàtics entorn a les propostes de l’Avanç de Planejament Debats temàtics entorn a les propostes de l’Avanç de Planejament Debats temàtics entorn a les propostes de l’Avanç de Planejament 

Per aprofundir i plantejar propostes ciutadanes  en els diferents àmbits d’actuació 

(per exemple: Habitatge i equipaments; Mobilitat i zones verdes; Sòl no 

urbanitzable i activitat econòmica).

Memòria del procésMemòria del procésMemòria del procésMemòria del procés



Com puc participar?

Abans de l’Aprovació Inicial de PlanejamentAbans de l’Aprovació Inicial de PlanejamentAbans de l’Aprovació Inicial de PlanejamentAbans de l’Aprovació Inicial de Planejament

� Presentació pública de resultats i respostaPresentació pública de resultats i respostaPresentació pública de resultats i respostaPresentació pública de resultats i resposta

Explicació del document de Pla que es portarà al Ple 

municipal per a la seva Aprovació inicial.



I què passarà fins a l’Aprovació 

definitiva del POUM?

� Durant l’exposició pública (mínim 45 

dies) de l’Aprovació inicial  l’Aprovació inicial  l’Aprovació inicial  l’Aprovació inicial  es podran 

presentar al·legacionsal·legacionsal·legacionsal·legacions. 

� L’informe d’al·legacions i la resolució 

municipal, els informes sectorials 

d’organismes i les modificacions 

derivades d’aquests s’incorporaran 

al Pla: Document per l’Aprovació l’Aprovació l’Aprovació l’Aprovació 

provisional. provisional. provisional. provisional. 

� La tramitació finalitza amb 

l’Aprovació definitiva l’Aprovació definitiva l’Aprovació definitiva l’Aprovació definitiva del POUM. 



El següent pas

�Presentació pública del document de Presentació pública del document de Presentació pública del document de Presentació pública del document de 

l’Avanç i debat ciutadàl’Avanç i debat ciutadàl’Avanç i debat ciutadàl’Avanç i debat ciutadà (28 de juny). 

Explicació de la proposta de l’Avanç de Pla 

(línies generals del POUM) 

Debat sobre la proposta de criteris generals, 

objectius i alternatives 

http://www.poumsantesteve.infohttp://www.poumsantesteve.infohttp://www.poumsantesteve.infohttp://www.poumsantesteve.info



Moltes gràcies!


