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INTR
RODUCCIÓ
Ó
L’Aju
untament de Sant Este
eve de Palaautordera ha
h iniciat ells treballs pper a dotarr‐se
d’un nou Pla d’Ordenació
d
ó Urbanístiica Municip
pal (des d’ara POUM
M) reprenen
nt i
actuaalitzant els treballs inicciats l’any 2 009.
El PO
OUM serà en
e els propers anys, eel principal instrument d’ordenaciió integral del
territtori per planificar i fer
f realitat el desenvvolupamentt municipall. El nou pla,
p
d’aco
ord amb lees directriu
us de la llegislació urbanística,
u
haurà de procurar un
desenvolupameent urbanísstic sosteni ble que fo
omenti la qualitat dee vida de les
ures.
geneeracions preesents i futu
El PO
OUM tamb
bé haurà de
e permetree la generació i diverssificació dee les activittats
econ
nòmiques, garantir
g
un paisatge urrbà de qualitat, millora
ar l’espai púúblic i afavo
orir
la co
ohesió a trravés de le
es eines quue li són pròpies:
p
situar les inffraestructurres,
preveeure les reserves per equipamennts, definir les àrees d’activitat
d
eeconòmica, les
neceessitats i laa localitzaciió dels nouus habitatgges, o els espais natturals que cal
proteegir.
Per ttal d’afrontar aquest nou
n marc dd’ordenació urbana i conscient deels canvis i les
impliicacions qu
ue se’n deriven, l’Ajuuntament manifesta
m
la seva vooluntat de fer
partíícip del proccés la pròpiia ciutadaniia, per a en
ncarar aquesta construucció de futur i
de vila amb el major
m
consens possible .
El pro
océs de parrticipació ess durà a term
me amb el suport
s
d’EID
DOS Dinam ització Social.

OBJECTIUS
•

Fomentaar i garantirr els drets d’’informació
ó, iniciativa i participaciió ciutadana.

•

Facilitar la divulgaciió i la compprensió dels continguts dels trebal ls.

•

Establir un marc de
d particip ació on ess pugui donar veu alls ciutadan
ns i
ciutadan
nes de Sant Esteve de PPalautorderra.

1

Aquest procéss de particiipació ciutaadana es ce
entra en la fase prèviaa a l’aprovaació
iniccial. Així, lees al∙legacio
ons que es puguin presentar a aq
questa aproovació, no són
s
objjecte d’aqu
uest procéss, donat qque segueixxen el seu
u propi proocediment de
reccollida i anàlisi previstt a la llei, sens preju
udici que la
a memòria definitiva del
PO
OUM inclogui en els documents
d
referits a la particip
pació una síntesi de les
al∙llegacions i suggerime
ents prese ntats durant el període d’expoosició pública
elaaborada perr l’equip red
dactor i/o l’aajuntamentt.

MAR
RC JURÍDIIC
eve de Pa lautordera es
El programa de participació del POUM de Sant Este
namenta jurídicament en el quee disposen la vigent Llei d’Urbannisme i el seu
s
fon
Regglament:
•

Decret leegislatiu 1//2010, de 3 d'agost, pel qual s'ap
prova el Texxt Refós de
e la
Llei d'Urrbanisme (d
des d’ara L UC) i modificació postterior per ppart de la Llei
3/2012, de 22 de fe
ebrer.1

•

3
de 18 de juliiol, pel quall s'aprova el Reglamennt d'urbanisme
Decret 305/2006,
(des d’arra RLUC).

c
i ser inform
mada sobre
e el
D’aacord amb la LUC, ciiutadania tté dret a consultar
con
ntingut delss instrumen
nts de plannejament i gestió urbanístics. L'aarticle 8 de
e la
LUC
C, sobre Pu
ublicitat i participació
p
ó en els pro
ocessos de planejamennt i de gesstió
urb
banístics, estableix
e
l’o
obligació dde garantir i fomenta
ar els dretts d'iniciatiiva,
d’in
nformació i participació ciutadanaa en els pro
ocessos urba
anístics de pplantejament i
gesstió. El matteix article fa
f referènc ia als principis de pub
blicitat i expposició pública
dells processo
os urbanísttics de plaanejament i gestió i de les seeves figure
es i
instruments.
D’aaltra banda,, l’article 59
9.3 de la maateixa llei, referit a la Documentaació dels pla
ans
d’o
ordenació urbanística
u
municipal,, estableix que a la Memòria descriptiva i

1

La LUC vigent en el
e moment de
e redacció d’aqquest Program
ma de Participació està recoollida al Text Refós
R
D
aprovvat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'aggost que reforrmava l'anterior Text Refós aprovat pel DL
1/20005, de 26 de ju
uliol. Alguns arrticles d'aquessta Llei han paatit una darrerra reforma peer part de la Lle
ei
3/20112, de 22 de feebrer, l’anome
enada Llei Òm
mnibus, tot i qu
ue no en els aspectes relatiuus a la particip
pació
ciutad
dana en l’elaboració del POUM.
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jusstificativa dels
d
plans d’ordenacció urbanísstica municcipal s’ha d’incloure el
Pro
ograma
de participació ciutadana que s’apllicarà en ell decurs de
el procés dee formulació i
tramitació dell pla fins a la seva aproovació, per tal
t de garan
ntir l’efectivvitat dels drrets
recconeguts peer l’article 8.
Pell que fa al RLUC, els articles 211, 22, 23, 101,
1
105, 106
1 del Títool II Del drrets
d’in
nformació i participa
ació ciutaddanes en l’activitat urbanísticaa, detallen el
con
ntingut i ell tràmit d’aaprovació i publicació,, i estableixxen que el Programa de
parrticipació ciiutadana, exxpressarà lees mesures i actuacion
ns previstess per garanttir i
fom
mentar els drets
d
d’iniciativa, d’infoormació i de
e participacció dels ciuttadans/es.

FASEES DE DESSENVOLUP
PAMENT

I.

FASE D’APROXI
D
IMACIÓ I CCONCREC
CIÓ DEL PR
ROJECTE
3

La fin
nalitat d’aq
questa prim
mera fase éss conèixer el
e teixit soccial i cívic dde Sant Este
eve
per p
preveure i dissenyar un program
ma de participació útil i efectiu. Les següents
accio
ons donaran
n una prime
era visió soobre la situaació, problemàtiques, pplantejaments
de fu
utur, etc. i permetran
p
concretar
c
lees eines i espais particcipatius quee conformaran
el pro
océs adequ
uant‐les al te
eixit associaatiu i dinàm
miques socials del poblee.
9 Anàlisi de
d les accio
ons de parrticipació ciutadana
c
lligades a laa redacció de
l’Avanç de
d POUM del 2009.
9 Anàlisi de dades seccundàries i eestudis prevvis socioeco
onòmics i deemogràfics.
9 Reunions i/o entrevvistes de coontext amb informants clau i cercaa d’informaació
omunicació i participacció ciutadan
na.
per tal d’avaluar elss canals exisstents de co
9 Presentaació a la Comissió de SSeguiment del
d procés de
d reflexió i debat que
e es
pretén desenvolupa
d
ar.
Aqueesta fase conclou
c
am
mb la redaccció Progra
ama de Participació cciutadana del
POUM adequatt als objectiius del proccés i al terrritori, per a la seva approvació al Ple
Municipal.

L’aco
ord d’aprovació del Pro
ograma de pparticipació
ó ciutadana es publicaràà per edicte
e al
diari o butlletí oficial que
e correspoongui i els seu contin
ngut pot seer objecte de
consulta públicaa a les depe
endències i en l’horari que l’edicte
e assenyali, sens perjud
dici
de l’aadopció de qualsevol altra
a
mesuraa de divulgaació o publicitat.

II.

FASE D’OBERTU
URA I INICCI DELS CA
ANALS DE
E PUBLICITTAT I DIFU
USIÓ
A INFORMA
ACIÓ DEL POUM.
DE LA

Aqueests elemen
nts es mantindran de foorma estab
ble i transve
ersal durantt tot el proccés,
d’aco
ord amb elss objectius de les diferrents fases i amb la fin
nalitat de feer accessible a
la ciiutadania la informacció sobre el procés de revisió
ó del POU M, el procés
participatiu a elll vinculat, el
e calendar i de treball previst i la
a documenttació resultaant
tant del procés de participaació com deel nou plane
ejament.

Cana
als de com
municació
ó i difusió
4

9 Web dell POUM
http://w
www.poumsantesteve.iinfo
S’hi podrà trobar to
ota la inform
mació relativa al POUM
M (què és eel POUM, pe
erquè
es fa etcc.). Serà el repositori de notíciess i convocattòries de lees activitatss, així
com delss informes i document s de la redaacció del Pla
a.
Aquest web
w contind
drà un form
mulari des del qual es podran
p
enviiar suggerim
ments
i proposttes al POUM
M.
També es
e podran enviar
e
suggeeriments mitjançant
m
correu electtrònic, a l’adreça
poum@ssantesteved
depalautorddera.cat.
Es podrrà accedir al web del POUM
M des dell web muunicipal ge
eneral
http://saantestevede
epalautordeera.cat/
9 Exposicions temàtiq
ques per l’A
Avanç i per l’Aprovació
ó Inicial
ó de la docuumentació gràfica
g
i esccrita vinculaada a les fasses de
Espai fix d’exposició
l’Avanç i Aprovació Inicial obeert a la ciutaadania iniciialment preevist a la Saala de
Plens dee l’Ajuntame
ent en l’horrari d’atencció al públicc. En cas dee que no s pugui

fer servir aquest esspai per algguna raó, ess buscarà un espai adeequat que pugui
ser visitaat les màxim
mes hores ppossibles .
La durad
da de cadasscuna de lees exposicio
ons coincidirà amb la fase d’expo
osició
pública i per tantt, s’iniciarà coincidintt amb la publicació
p
ddels docum
ments
d’Avanç i d’Aprovacció Inicial.
9 Oficina Tècnica
T
del POUM.
S'habilitaarà una oficcina de connsulta tècnicca, que esta
arà oberta eels dimecre
es a la
tarda, de 16.00h a 19.00h, onn mitjançan
nt cita prèvvia es podràà parlar am
mb els
tècnics de
d l'equip redactor. Ess podrà consultar la do
ocumentacióó tècnica que es
vagi gen
nerant durant el procéés, els dime
ecres de 9.0
00h a 14.000h i de 16.0
00h a
19.00h. En aquesta oficinaa estarà disponible una còp ia impresaa de
tota la documentacció per a serr consultadaa.
9 L'Oficinaa d'Atenció
ó Ciutadanaa (OAC) serà el punt d'entrada de peticion
ns i/o
sol∙licituds relacionaades amb eel POUM, en
n l'horari no
ormal d'atennció al públic.
9 Les xarxxes socials, mitjans lo cals i pane
ells públics informatiuss repartits pel
poble co
om espais in
nformatius de reforç de
d les convo
ocatòries i sseguiment del
procés.
9 A l’inici de
d les fasess d’Avanç dee POUM i aprovació
a
In
nicial, s’envviaran carte
es a
tots els habitatges
h
del municip
pi, per anun
nciar l’inici de
d la fase d e participacció,
detallantt les datess de les joornades pre
evistes, aniimant a la ciutadaniaa a
participaar‐hi activam
ment.

Com
missió de seguiment
s
t
L’Aju
untament haa constituït una comisssió de seguiment del procés de reedacció en la que
estan
n representtats tots els grups munnicipals del consistori
c
i l’equip redaactor del PO
OUM.
A less reunions d’aquesta
d
co
omissió hi ppodran assisstir professionals o expperts en relaació a
aspectes específics del POU
UM.
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III. FASE DE DEBAT CIIUTADÀ I APORTAC
CIONS
La fin
nalitat d’aq
questa fase és que els ciutadans i ciutadanes puguin feer arribar laa seva
veu i aportar la seva visió al
a Pla d’Ord enació Urbana Municipal. Els mitjjans es base
en en
la vo
oluntat de co
onjugar info
ormació i deebat.

p
In
nici del proocés de pa
articipació
ó
Pressentació pública:
Espai principalm
ment inform
matiu i de diifusió de totts els eleme
ents referitss a la redaccció
del P
POUM com al procés paarticipatiu qque l’acomp
panya.
S’exp
plicaran les motivacion
ns que han portat a re
eprendre elss treballs dee redacció del
POUM, en què consisteix aquest,
a
aixíí com quin és el procé
és de particcipació prevvist,
les diferents forrmes per estar informaat i participaar, etc.

Apo
ortacions individual
i
ls
Des de l’inici del
d procés participati u del POU
UM, la ciuttadania tinddrà oberta la
possibilitat de feer arribar ap
portacions individualm
ment:
•

O
On

line:

a

través

del

webb

del

PO
OUM

i

a

l’adreçaa

electròn
nica

p
poum@santtestevedepaalautorderaa.cat.
•

EEn paper: a través de l’OAC lliurannt el formulaari creat a tal
t efecte i qque es trobarà
a la mateixa Oficina i al web del PO
OUM.

•

A través dee la seu ele
ectrònica: ees podrà prresentar el formular dde la web del
P
POUM, a traavés de la finestreta eleectrònica, disponible
d
24x7.
2

La recepció d’aportacions ciutadan es restarà oberta fins al tanccament de la
docu
umentació per
p a la sevva aprovaci ó inicial. Laa data de finalització dde la recep
pció
d’aqu
uestes aportacions, es publicaràà al web municipal
m
i a la resta dde mitjans de
difussió utilitzatss en el procé
és.
Aqueestes, com
m la resta d’aportaciions ciutad
danes, hau
uran de seer preses en
consideració po
olíticament i tècnicameent i es reco
olliran en la memòria dde participaació
del p
procés.
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Pressentació d’alternati
d
ives i debaat ciutadà
à
Espai de trobada amb la ciu
utadania, obbert a totho
om, organitzat en 2 pa rts:
11‐ Explicaciió de l’equ
uip redactoor sobre elss principalss elements de l’anàlisi i
diagnosi urbanísticca i les pprincipals conclusions
c
de l’Estuudi Ambien
ntal
Estratègic que es po
osen a debaat.
22‐ Debat en
ntre els i le
es assistentss per tal de
e plantejar posicionam
ments, dubte
es i
argumen
nts respecte el continngut plantejjat per l’eq
quip redactoor. El resulltat
d’aquestt debat permetrà connèixer el model
m
de municipi dessitjat així com
criteris i objectius generals
g
quee podran aliimentar l’Avvanç de Pla nejament.

Pressentació pública:
p
Avvanç de P
Planejameent
Reun
nió informaativa oberta per expl icar l’Avanç de plane
ejament approvat pel Ple
Municipal i els
e possible
es avenço s i modifficacions, proposadess per altres
administracionss i organissmes respo
onsables, a tenir en compte een els deb
bats
ciutaadans posteeriors. És també l’esppai per a fer preguntes, aclarir malentesoss o
planttejar dubtess sobre l’Avvanç.

Deb
bats temàttics entorn
n a les proopostes dee l’Avanç de Planejjament
Posteeriorment a l’aprovaciió de l’Avannç, s’organiitzaran debats pels differents àmb
bits
d’acttuació (per exemple: Habitatge
H
i equipamen
nts; Mobilitat i zones vverdes; Sòl no
urbanitzable i activitat
a
eco
onòmica). A
Aquests però, es conccretaran d’aacord amb els
resulltats del deebat sobre model de ppoble i amb
b l’equip re
edactor i reesponsable del
POUM. Es farà una
u sessió de
d debat peer a cada àm
mbit d’actua
ació.
Cadaa debat tind
drà 2 moments
11‐ Presentaació tècnica. L’equip redactor plantejarà els objecttius, criteris i
solucions generals proposadees a l’Avançç de Pla re
especte a l’’àmbit que es
tractarà en la sessió
ó. Pot compptar també amb inform
mació i doccumentació de
suport (p
plafons, me
emòria, plànnols...).
22‐ Debat ciutadà. Aqu
uest es du rà a terme
e en grups amb el suuport, tant de
tècnics especialiste
e
s en particiipació i moderació de reunions ccom de l’equip
redactorr, i dinàmiqu
ues que ajuuden a l’eficàcia del deb
bat.
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El resultat dels debats i la resta d’apoortacions qu
ue s’hagin rebut
r
via w eb del POU
UM,
de suggerim
ments que s‘incorporaarà als treballs
OAC,, etc. es reccolliran en l’Informe d
de reedacció del POUM.

IV.

FASE DE
D DEVOLLUCIÓ: PR
RESENTACIÓ I MEMÒRIA DELL PROCÉS

El prrocés de debat
d
ciutadà i recolllida d’aporrtacions conclou ambb el retorn a la
ciutaadania de la Memòria del
d procés d
de participa
ació en el POUM.

Mem
mòria de participac
p
ció
Amb les aportacions ciutad
danes rebu des a travé
és dels diferents canalss i espais oberts
o
durant el procéés es realitzzarà un infoorme que recollirà
r
la metodologi
m
ia utilitzadaa, l’ús
dels diferents canals
c
d’infformació i participació i les actes‐resum dde les reun
nions.
Aqueesta memòrria es trasllaadarà a l’eqquip polític i tècnic perr tal que esttudiïn i prenguin
en co
onsideració aquestes aportacions
a
ciutadaness.
La M
Memòria de participació
ó s’incorporrarà a la documentació
ó del POUM
M de manera que
estarrà disponiblle als difere
ents espais de consultaa d’aquesta. Així mateiix, també es farà
arrib
bar a la ciuttadania ja sigui mitjanççant correu
u electrònic‐web i/o m
mitjançant re
eunió
públiica.

p
de
e resultatss i resposta
Pressentació pública
Un co
op l’Ajuntament hagi elaborat
e
un a proposta que tingui el vist‐i‐pla u polític i tè
ècnic,
s’orgganitzarà un
na sessió pú
ública per exxplicar el Pla que es po
ortarà al Plee municipal per a
la sevva Aprovació inicial.
Es reecordarà el procés de debat públlic i els seu
us resultats, l’Ajuntameent explicarà les
princcipals estraatègies i acctuacions ddel document d’Apro
ovació Iniciial així com
m les
aportacions ciutadanes qu
ue es reveuuen incorpo
orar (de fo
orma breu i argumenttada).
Aqueesta serà taambé una reunió
r
púbblica i per tant, oberta
a a tots elss veïns i veïïnes i
altres agents deel municipi.
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A partir d’aquí, i fins a l’Ap
provació deefinitiva del nou POUM
M, els mecannismes prevvistos
ormació i paarticipació de
d la ciutada
ania seran eels següentss:
per a garantir ell dret d’info

V.

FASE D’APROVA
D
ACIÓ INICCIAL I PRO
OVISIONALL

Un ccop el Ple municipal acordi
a
l’Aprrovació iniccial del POUM, tota laa documen
ntació
d’aqu
uesta es sotmetrà a informació p ública duraant el termini de com a mínim 45 dies.
El peeríode d’info
ormació pública és el pprevist per a recepció d’al∙legacion
d
ns.
Un ccop la inforrmació púb
blica s’acabbi, s’incorpo
oraran a la documenttació del POUM
P
l’info
orme d’al∙leegacions i la resolucció municip
pal, així co
om els infoormes sectorials
d’orgganismes reeferits al Plaa aprovat innicialment i les modificacions derivvades d’aqu
uests,
confo
ormant el Document
D
per
p l’Aprovaació provisio
onal.
Un cop aprovat provisionalment pel PPle Municip
pal, s’inform
marà als ciu tadans utiliitzant
els m
mitjans utiliitzats duran
nt tot el prrocés, i qualsevol altrre mitjà quue contribue
eixi a 9
garan
ntir una difusió
d
gen
neral. Despprés de l’’Aprovació Provisionaal, l’Ajuntament
inforrmarà de l’estat de trramitació d el Pla així com, si s’e
escau, de lees modificaacions
derivvades de la tramitació, sempre quue no constiitueixin mod
dificacions ssubstancials que
serieen objecte d’una
d
nova informació
i
pública d’acord amb la
a normativaa vigent.

VI.

FASE D’APROVA
D
ACIÓ DEF INITIVA

Quan
n el nou PO
OUM estiguii aprovat deefinitivament, l’Ajuntament inform
marà mitjançant
la publicació de
d la docu
umentació i material informatiu
u per tal dde difondre els
d
ament del nou planejament gen eral a travé
és de
contiinguts geneerals i de desenvolupa
tots eels mitjans al seu abasst (web, DO GC, etc.) gaarantint una
a difusió genneral i el drret de
qualssevol ciutad
dà a consulttar‐lo.

