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INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament d'Artés ha iniciat els treballs per a la redacció del Pla d’ordenació urbanística
municipal(POUM)amblavoluntatd’implicaralconjuntdelaciutadaniaenlasevaredacciói
d'estimularlasevareflexiósobreelsprocessosurbanísticsdelmunicipi.
ElPOUMésuninstrumentd'ordenacióintegraldelmunicipiquedefiniràelmodeldeciutatper
alspropersanysihadepermetre planificareldesenvolupamentdelterritori ique,pertant,
afecta directament al conjunt de la ciutadania d'Artés i al seu entorn immediat. En aquest
sentit, és de cabdal importància que la ciutadania, des de les diferents sensibilitats i
perspectives,s'hipuguiimplicariexpressarlasevaopiniójaenlafaseinicialdelprocés.
Elprocésdeparticipacióciutadanaqueesportiatermeenelmarcderedacciódeldocument
d’avanç de POUM haurà de procurar extreure la riquesa quotidiana de veïnes i veïns, de les
seves necessitats i expectatives sense deixar cap aspecte susceptible de ser incorporat a les
diferents alternatives d’ordenació. Una aportació feta des del desconeixement al marc
urbanísticpotesdevenirclauperalmunicipiiplenamentjustificablesirealmenthihavoluntat
políticapertirarͲlaendavantdesd’unaposicióproactiva,constructivaipedagògica.
El Consistori ha ofert diferents moments i projectes com els pressupostos participatius, que
representen espais d'interès per iniciar un procés d'evolució des de la democràcia
representativacapaunconceptemésparticipatiudelademocràcia.

MARCNORMATIU
Laregulacióurbanísticacatalanaposaèmfasienlanecessitatqueelplanejamentsiguicapaç
d'implicar a la ciutadania en els processos de redacció. En aquest sentit, s'aposta per fer
arribarlainformacióatotsaquellsagentsaquiafectaiperestablirmecanismespertalquehi
puguinparticipar.
AquestaparticipacióvereguladapelDecretlegislatiu1/2010del3d'agost,pelquals'aprovael
TextrefósdelaLleid'urbanismeiperaltrabandaelDecret305/206de18dejulioldelqual
s'aprovaelReglamentdelaLleid'urbanisme.
ElDecret1/2010al'article8,estableixques'handegarantirifomentarelsdretsd'iniciativa,
d'informacióideparticipaciódelaciutadaniaenelsprocessosurbanísticsdeplanejamentide
gestió. I l'article 59 del mateix decret esmenta l'obligatorietat d'incloure el Programa de
ParticipacióCiutadanaenlamemòriadescriptivaijustificativadelPOUM.
ElDecret305/2006recullal'article22que"elProgramadeparticipacióciutadanaexpressales
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'alͼlegacions,
suggerimentsopropostes alternatives enelmarcdeltràmitd'informaciópúblicai especifica
lesfasesicontingutsalsquefareferència.
L'article 105, per altra banda, estableix l'obligatorietat d'aprovar el programa de participació
ciutadana, en el cas de la formulació o revisió del POUM. El programa de participació
ciutadanas'hauràd'aprovarenelPledelConsistoriiposteriormentpublicaralButlletíoficial,a
lapremsaialsmitjanstelemàtics.
GMGGestióiParticipació

pàgina4

ProgramadeparticipacióciutadanadelPOUMd'Artés

Laparticipacióciutadanaestàreconegudairegladaenelsprincipalsdocuments:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Constitucióespanyola(Art.9.2;23.1;48i140)
LleiOrgànica6/2006,de19dejuliol,dereformadelEstatutd’AutonomiadeCatalunya
(art.43.1)
Lleiespanyola19/2013detransparència,accésalainformaciópúblicaibongovern
Lleicatalana19/2014detransparència,accésalainformaciópúblicaibongovern
Llei39/2015,d’1d’octubre,delProcedimentAdministratiuComúdeles
AdministracionsPúbliques
Llei40/2015,d’1d’octubredeRegimJurídicdelSectorPúblic
Llei7/1985reguladoradelesbasesdelrègimlocal,modificadaperlaLlei27/2013de
racionalitzacióisostenibilitatdel’Administraciólocal(Art.18.1,24,69,70bisi121)
Llei8/1987municipaliderègimlocaldeCatalunyaaprovadacomaTextRefóspel
Decretlegislatiu2/2003
ProtocoladdicionaldelaCartaeuropeadel’autonomialocalsobreeldretaparticipar
enelsafersdelGovernlocal,signatl’any2009

OBJECTIUS
Generals
x

Informar i implicar a la ciutadania en el procés de revisió del POUM, promovent i
facilitantquelapoblació accedeixiis'impliquiamb elplanejamenturbanístic delseu
municipi.

x

Consensuar,mitjançantlaparticipacióciutadana,elPOUM.

x

Promoureladeliberacióilareflexióentornalfutururbanísticdelmunicipi.

Específics
x

Fomentarlaparticipacióactivadelaciutadania,tenintencomptetotselsgrupsd'edat,
enlarevisiódelPOUMfacilitantlainformacióil’oberturad’espaisdedebaticonsens.

x

Promoure la participació dels diferents agents del municipi en l’elaboració del
planejamenturbanístic.

x

Garantir la difusió del procés de revisió i dels seus continguts mitjançant diferents
canals.

x

Divulgarentrelaciutadaniademanerapedagògica,transparenticlara,elscontinguts
delanovapropostadePOUM.

x

Conèixer i incorporar en l’elaboració de la nova revisió del POUM les opinions
ciutadanes.
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PROJECTEMETODOLÒGIC
El present programa estableix tot el procés de participació en la revisió del Pla general
d’ordenació urbana d'Artés i relaciona els mecanismes de consulta i de participació, tant els
creatsespecíficamentambaquestafinalitat,comelsmecanismeslegalsexistents,perquètots
elsciutadanspuguinutilitzarͲlos.
El procés de revisió del Pla es planteja desenvolupar des d’una perspectiva que conjuga
urbanisme i participació, de manera que el nou planejament sigui un projecte compartit per
totselsagentsdelterritori,enbasealsegüentprogramadeparticipacióciutadana.
El debat sobre la proposta d’actuacions que ha de recollir el POUM s’obrirà a tota la
ciutadania,oferinteinesdecapacitaciópertaldegarantirlaigualtatdecondicionsenelprocés
deliberatiu. Caldrà convocar de forma expressa, però, als diferents agents lligats amb el
desenvolupamentterritorial.

FASEPRELIMINAR
L'objecte d'aquesta fase és formalitzar les estructures necessàries per a que el procés
participatiupuguidesenvoluparͲseambèxit.
Aquestafaseprèviahadeservirperdetectarelsagentsclauquecaldràimplicarenelprocés
del POUM, els diferents posicionaments a l’entorn de la política territorial i els possibles
conflictesentrediscursosoobjectiusdiferents.

Es preveu també la constitució d'una Comissió de Seguiment del procés del participació del
POUM, presidida per l'alcalde i en la que hi formaran part un representant de cada grup
municipalambrepresentacióalplenari.iestaràassessoradapelstècnicsmunicipalsimplicats
enlaredacciódelPla(veureapartatgestióiseguiment).
Aquestafasepreliminaresconcretaràen:
-

UnasessióinternainformativadepresentaciódelprogramadeparticipaciódelPOUM
adreçadaarepresentantsdelsgrupspolíticsmunicipals(equipdegovernioposició)i
tècnicsimplicatsenelPla.

-

L'inicidelacampanyadecomunicaciódelprocésdeparticipaciódelPOUM.


AVANÇDEPOUM.FASEINFORMATIVAID'APORTACIONSCIUTADANES
L’objectiuésdonaraconèixerelprocésderedacciódelPOUMielsespaisimomentsprevistos
per tal que la ciutadania pugui debatre en condicions d’igualtat d'acord amb el Pla de
comunicació.

Aquestafase,queseràtransversalentotelprocésdeparticipació,hadepermetredifondreels
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contingutsdelPOUMpertald’implicaralaciutadaniaenladefiniciódel modelde poble de
futur,oferintaixícomunicacióitransparència.
Perassolirelsobjectius,l'Ajuntamentutilitzaràelsmitjansdequèdisposaperadifondreala
ciutadanialainformaciórelativaalaredaccióitramitaciódelPOUM(webmunicipal,butlletí
municipal,correuelectrònicialtresmitjansquegaranteixinunadifusiógeneral).S'elaborarài
publicarà:

ͲInformaciógenèricadelPOUM:quèés,fasesderedaccióitramitació.
ͲInformacióreferentalprocésdeparticipacióciutadana.
ͲEnquestaonͲlineadreçadaatotalapoblaciósobreqüestionsclauenrelacióalmodel
demunicipiielnouplanejament.

Sessióinformativa/presentació

Es realitzarà una sessió informativa el mes de novembre dirigida a la ciutadania en general
amb la presència de l’equip redactor del POUM, els responsables municipals del projecte i
l’equipdeparticipacióciutadana.

L’objectiud’aquestasessióésd'unabandaexplicarelsmotiuspelsqualsesposaenmarxael
procésderevisiódelPOUMielsuportdelaDiputaciódeBarcelona,aixícomexplicarlesfases
de desenvolupament del POUM i presentar el programa de participació ciutadana, els
contingutsisessionsprevistes.

L’equip de govern exposarà els motius de la revisió del POUM i l’equip de participació
ciutadanas'encarregaràdelapresentaciódelprocésdeparticipació.

Finalment, es planteja obrir un torn de paraula per tal de recollir inquietuds sobre el procés
participatiuqueesvolengegar.


Sessionsdediagnosiipropostes
Aquestafases’iniciaunavegadal’equipredactordel’AvançdePOUMcomptiambelsresultats
del’anàlisiiladiagnosidelterritoriihagielaboratelsprimersplànolsinformatius.L'objectiuha
de ser el de contrastar els treballs realitzats i l’opinió i valoració de la ciutadania així com
definirpossiblespropostesenaquestaprimerafasedeldocumentbuscantvalidar,corroborari
ampliarambeldebatciutadà.

Per tal de recollir el màxim nombre d’aportacions possibles, d’obrir el debat a l’entorn del
POUM a tota la ciutadania i poder tractar amb qualitat deliberativa els diferents aspectes
presentsalPOUM,esproposen3sessionsdetreballenlafased'Avançobertesalaciutadania:

x Espaipúblicurbà.Aquestasessióseràorientadaal’anàlisi,posadaencomúirecollida
depropostesenmatèriad’espaipúblic(equipamentspúblics,espaislliures,estructura
viaria,mobilitatiaccessibilitat).S’aportaràunaavaluaciódel’espaipúblicquedefinirà
els possibles dèficits en matèria de espai lliure, dotacions (escolars, sanitàries,
esportives,culturals,socials,...)iserveisurbans.
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x

Economia i societat. Aquesta sessió posarà al centre del debat l’accés a l’habitatge
analitzantelsvectorssocialsieconòmicsquehanmodelatalterritorienlesdarreres
dècades.Esfaràunrecorregutpelsprocessosmigratoris,lademografia,ielspotencials
d’habitatge contemplats al planejament vigent, creuant aquesta informació amb els
sectorsd’activitateconòmicaalmunicipiilessevesinèrciesicapacitatsperarrelarala
poblacióalterritoriigarantirbenestaral’economiadomèstica.Esbuscaràobteniruna
imatgedelesnecessitatsdenousòlperaúsindustrialiterciaricomplementariamb
lesnecessitatsdelnousòldestinataúsd’habitatge(lliureipúblic).

x Medi natural. Aquesta sessió se centrarà en el paper tractor del patrimoni natural i
ruralenlaeconomiaienl’enfortimentdelaidentitatterritorialaixícomelpatrimoni
arquitectònic, arqueològic i pasiatgístic. Amb aquesta finalitat, s'analitzarà el sòl no
urbanitzable del municipi, en concret els sòls que pel seu valorambiental, agrícola o
paisatgístichandeserprotegitsperafuturesgeneracions.Enaquestpuntesprocedirà
aobrirundebatentrelacompatibilitatentredinamitzaciódel’economiailaprotecció
delsòl,analitzantelpaperdelesactivitatsd’ociidelleureenelsòlnourbanitzable.
Així mateix, s’aportarà una valoració paisatgística del territori buscant les
potencialitatsperlocalitzar,sis’escau,noususoscapaçosd’actuarcomaregeneradors
d’espailliured’escalaterritorial(parcs,rutesperlanatura,aulesmediambientals...).

Posteriorment, es preveu una sortida i taller de mapeig com a punt final d’un procés
participatiu en la fase d'Avanç. Amb aquesta sortida es pretén recórrer in situ els diversos
indrets del municipi que, per la seva importància al llarg dels tallers previs, sigui precís
reconèixerendetallacompanyatsdetècnicsiespecialistes.
Elsdinamitzadorsseranqui,mitjançantmetodologiesparticipatives,recullinlesaportacionsde
lespersonesparticipantsdurantelstallers.
Lesconclusions,aixícomtoteslesaportacionsciutadanesdelstallers,quedaranrecollidesen
uninformequeeslliuraal'equipredactorpertalquesiguintingudesencompteivaloradesen
el procés de  redacció del POUM. Aquest informe es redacta amb una doble finalitat: d'una
banda donar a conèixer a l'equip redactor i als representants polítics les aportacions
ciutadanesformulades,i,d'altrabanda,informaraaquellsquehanparticipatitambéalsque
nodelesconclusionsdelstallers.
L’informerecolliràtambéelreculld’aportacionsiresultatsdel’enquestaonͲlinerealitzadaen
paralͼlelaaquestessessions.
Devolucióderesultats
Les diferents aportacions recollides són analitzades per l’equip redactor del POUM, des del
puntdevistatècnic,ipelgovernmunicipal,desdelpuntdevistapolíticiestratègic,iesprenla
decisiódequiness’incorporeniquinesnoenlapropostad'Avanç.
Al final del procés es lliurarà un informe/memòria recollint les aportacions rebudes i la
descripció de tot el procés, a integrar en el Programa de participació ciutadana del POUM,
d’acordambelqueestableixl’article59.3.a.delTRLU.
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Eldocumentd'AvançdePOUM,uncopaprovatpelPlemunicipal,espublicaràalDiarioficial
delaGeneralitatdeCatalunya(DOGC)ialButlletíoficialdelaProvínciadeBarcelona(BOPB),a
un mínim de 2 diaris de premsa periòdica i als mitjans telemàtics. Tal i com estableix la Llei
s'obriràelperíodeperceptiud'informaciópúblicaisuggerimentsdequeestableixlaLleiones
podranpresentaralͼlegacionsaldocumentd'Avanç.
Esproposapenjarl'informe/memòriadeparticipacióal'espaiwebiexplicarelscontingutsdel
documentidequinaformas’hanincorporatlesconclusionsdelsdebatsciutadansalasessió
deretornobertaatotalaciutadaniaqueesfaràuncopaprovateldocumentd'Avanç.
Paralͼlelament, es realitzarà una exposició del document d'Avanç mitjançant plafons
informatius que permetin explicar de manera visual, sintètica i entenedora els principals
aspectesdeldocument.
APROVACIÓINICIALDELPOUM
UncopaprovatinicialmentelPOUMenelPledelConsistori,d'acordambelmarclegalvigent,
espublicaràl'edictealDiarioficialdelaGeneralitatdeCatalunya(DOGC)ialButlletíOficialde
laProvínciadeBarcelona(BOPB)iadosdiarisdepremsaperiòdicademésdivulgacióaixícom
tambéalsmitjanstelemàtics.
Eldocumentsesotmetràainformaciópúblicadurantelterminimínimde45dies,períodeen
que es podran presentar alͼlegacions. Passat aquest termini i d'acord amb la valoració dels
informes i alͼlegacions, si hi ha canvis substancials es podrà realitzar una nova informació
pública.
Es podran plantejar sessions informatives o divulgatives dels treballs obertes a la ciutadania,
donant continuïtat al procés al llarg de la formulació i tramitació del POUM si es considerés
oportú.
APROVACIÓPROVISIONALDELPOUM
La participació en aquesta fase del POUM es centrarà en recollir les aportacions/alͼlegacions
ciutadanes durant la fase d’exposició pública anterior i valorar la seva incorporació en el
documentd’acordambelscriteristècnicsdel’equipredactor.
Paralͼlelament, es mantindran els mecanismes del Pla de comunicació pel que fa la difusió i
seguiment.
El document d'aprovació provisional de POUM s'haurà d'aprovar pel Ple municipal i es
trametràladocumentaciódel’expedientalaComissióTerritoriald’Urbanismeperquèl’aprovi
definitivament.
APROVACIÓDEFINITIVADELPOUM
UncopaprovateldocumentperlaComissióTerritoriald’Urbanisme,d'acordambelmarclegal
vigent, es publicarà al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i es penjarà el
documentíntegrealRegistredeplanejamenturbanísticdeCatalunya(RPUC)ialapàginaweb
municipal.
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EsquemadelapropostadelprogramadeparticipacióciutadanadelPOUMd'Artés
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GESTIÓISEGUIMENTDELPROCÉS
Pertaldeconcretarelseguimentdelprojecteigarantirlaqualitateneldesenvolupamentdel
procésaixícomlasevaoperativitat,esproposaduratermereunionsdecaràcterinternenel
marcd’unaComissiódeseguimentformadaperunrepresentantdecadagrupmunicipalamb
representacióalplenariaixícom,sis'escau,tècnicsmunicipalsd’urbanisme,secretaria,l’equip
redactordelPOUMitècnicsdeparticipacióciutadana.
Les convocatòries i periodicitat de les trobades es determinaran en funció de les diferents
fasesderedaccióitramitaciódelPOUM.
FuncionsdelaComissió:

o FerelseguimentdelprocésderedaccióiaprovaciódelPOUM
o

ReflexionaridebatreelscontingutsdelPOUMidelprocésdeparticipació

o

Identificar els elements més rellevants per al debat (preparatius tallers de
participació)

D’altrabanda,ipelquefaalaincorporaciódelaciutadaniaenl’avaluaciódelprocés,després
de cadascuna de les sessions realitzades, es lliuraran qüestionaris d’avaluació a totes les
personesparticipants.

PLADECOMUNICACIÓ
Com en tot procés participatiu, el de POUM d'Artés haurà de posar especial èmfasi en la
comunicació i la manera de transmetre tant la informació urbanística, social, ambiental i de
mobilitatcorresponentaixícomtotesaquellescosesquetinguinaveureambelcalendariiel
funcionamentdelpropiprocésparticipatiu.
Enaquestalínia,elPOUMproposaelssegüentelementsdecomunicacióamblaciutadania:
x

Informació personalitzada i presencial a l’Oficina Tècnica municipal durant tot el
procésderedacciódelPOUM.

x

Creació d'un logo/imatge del Pla amb la finalitat d'identificar fàcilment la
documentacióimaterialrelacionatambelPOUM.

x

Dissenyd'unespaiwebespecíficpertaldepublicartotalainformaciórelacionadaamb
elPlaiquehauràdegarantirlatransparènciadelprocésderedaccióapartirdelseu
manteniment i implementació constant a mesura que avancin els treballs. En aquest
sentit,contemplemalgunesdelessevescaracterístiquesmésrellevants:
o

Zona d’accés i descàrrega d’informació generada amb acord previ de la
ComissiódeSeguiment.

o

Canalblogdesdelqualinformarsetmanalmentdeldesenvolupamentdels
treballs.
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x

x

o

CanaldenotíciesiesdevenimentsrelacionatsambelPOUMilagestiódel
territori.

o

QüestionarionͲlineillistatdepreguntesfreqüentsresoltes.

o

Linksaaltresespaiswebambinformaciód’interès.

o Integraciódewidgetsdexarxessocialsenlahomedel'espaiweb

Butlletí electrònic i en paper (Artés info). Es proposa elaborar un quadern o algun
material semblant (aprofitant el butlletí municipal, espai web, etc.) amb informació
sobreelcontingutdelPOUMqueexpliquideformadidàcticalasevafuncióielprocés
departicipacióal’entornd’aquest.

Publicació als butlletins oficials (BOPB) tant del programa de participació com dels
tràmitsadministratiusdelPOUManunciantinformaciópública/aprovació.



PROPOSTADECALENDARI
Objectiu

Accions

InformacióiValidacióprogramade
participacióciutadana

1areunióComissióde
Seguiment

Octubre2018

Fasepreliminar

Sessiópolíticaitècnica

Octubre2018

Faseinformativa

Sessióinformativa
Oberturadel'enquesta

Novembre2018

Preparatiustallers

2areunióComissióde
Seguiment

Novembre2018

Taller1Espaipúblicurbà
Presentaciódelsprimerstreballs
Taller2Economiaisocietat
d'anàlisiidiagnosidelPOUM.Valoració
Taller3Medinatural
perpartdelaciutadaniaiaportacions
Tancamentdel'enquesta
Retorninterndelsresultatsdelstallers
3areunióComissióde
participatiusidel'enquesta
Seguiment
Preparatiussessiódecamp

Calendari

Desembre2018

Gener2019

Sessiódecamp

Sortidaitallerdemapeig

GenerͲFebrer2019

Presentaciódel’AvançdePOUM
Informaciópública

Exposició(plafons)
Sessióderetorn

FebrerͲMarç2019

*Elcalendariésorientatiuiespodriamodificarenfunciódeldesenvolupamentdelstreballs
deredacciódelPOUM.
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