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1. PRESENTACIÓ

urbanística i, en especial, en l’elaboració i tramitació dels instruments de
planejament urbanístic.

L’Ajuntament d’Esparregueraté la voluntat d’implicar la ciutadania en l’elaboració del
Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi (POUM), tal i com estableix la normativa

-

vigent.

Article 21. Foment de la participació ciutadana en els processos de
planejament i gestió urbanística. Les administracions han de fomentar la
participació ciutadana en la tramitació dels instruments de planejament i gestió

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és l’eina d’ordenació integral del

urbanística, i, en tot cas, han de sotmetre aquests instruments als tràmits

territori que ens ha d’ajudar a planificar el futur del municipi. Això implica

d’informació pública previstos en la Llei d’Urbanisme de Catalunya i el

haver dereflexionar entorn el model de municipi que volem.Mitjançant

Reglament.

la planificació del territori s’estableix on es situen les noves infraestructures
i equipaments, on s’ubica l’activitat econòmica i comercial, on es podran

-

construir nous habitatges, o quins espais naturals cal preservar.

Article 22. Programa de participació ciutadana en el procés de planejament.
o

22.1. Per facilitar la participació en el procés de formulació dels
instruments de planejament urbanístic, l’administració competent pot

El POUM d’Esparreguera haurà de seguir els criteris de la Llei d’urbanisme de

aprovar el corresponent programa de participació ciutadana.

Catalunya. El fonament jurídic d’aquest procés queda establert principalment en els

o

22.2. El programa de participació ciutadana expressa les mesures i

articles 8 i 59.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text

actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i comprensió

refós de la Llei d’urbanisme, i les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de

dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la

febrer.

formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el
marc de la informació pública.

-

L’article 8, sobre publicitat i participació en els processos de planejament i
gestió urbanístics, recull la garantia i foment dels drets d’iniciativa, d’informació
i de participació en els processos urbanístics de planejament i gestió.

-

Article 105. Programa de participació ciutadana en el procés de planejament.
o

105.1 Les administracions competents per a la formulació del pla
urbanístic poden acordar, en qualsevol moment anterior a l’acord

-

L’article 59.3, respecte la documentació dels plans d’ordenació urbanística

d’aprovació inicial, l’aprovació i publicació del programa de participació

municipal, fa referència a que la memòria descriptiva del pla ha d’integrar el

ciutadana, de conformitat amb el que estableix l’article 22 d’aquest

programa de participació ciutadana que l’ajuntament hagi aplicat al llarg del

Reglament.

procés de formulació i tramitació del pla per garantir els drets reconeguts a
l’article 8.

o

105.2 L’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana és
obligatòria en el cas de formulació o revisió del pla d’ordenació
urbanística municipal, i es pot acordar prèviament o simultàniament a la

Així mateix, el Decret Legislatiu 305/2006 de juliol de 2006 pel qual s’aprova el

publicació de l'avanç del pla.

Reglament de la Llei d’Urbanisme, relatiu a la participació ciutadana en els processos
de planejament, en el Capítol II Drets d’informació dels ciutadans i ciutadanes i el
Capítol III de Dret a la participació ciutadana estableix:
-

Article

15.

Informació

i

participació

ciutadanes;

15.2.

pel

qual

les

administracions públiques han de fomentar la participació social en l’activitat
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2. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN L’ELABORACIÓ DEL POUM

3. OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Atès el caràcter tècnic i especialitzat de l’elaboració del POUM, i la necessitat de

El Programa de Participació Ciutadana en el procés d’elaboració del POUM té tres

treballar de manera conjunta entre equips tècnics especialistes i ciutadania, es fa

objectius fonamentals:

necessari planificar de manera sistemàtica la comunicació i aportacions que es
realitzen des de totes dues vessants, tècnica i ciutadana, al llarg de tot el procés. El

x

En primer lloc, el procés ha de facilitar l’accés a la informació referent al

treball tècnic ha de facilitar la reflexió col·lectiva de la ciutadania, i al mateix temps, el

POUM a tota la ciutadania d’Esparreguera. Això comporta, no només oferir

treball realitzat per la ciutadania ha d’enriquir la feina tècnica ajudant a elaborar el

materials i canals d’informació referent al POUM, sinó també fer un esforç per

POUM que els veïns i les veïnes considerin més oportú tenint en compte els criteris i

transmetre aquesta informació de la manera més entenedora possible a la

coneixements tècnics.

diversitat de persones que viuen a Esparreguera.

L’objectiu del procés de participació és implicar la ciutadaniaen la construcció del

x

Participació ha de facilitar que totes les persones que ho desitgin puguin

model de municipi, recollint la seva voluntat de ser en un futur i recollir les seves

opinar respecte els aspectes que contempla el POUM. Això implica definir els

propostes i suggeriments entorn els criteris i les necessitats del municipi

moments clau on és important recollir les aportacions ciutadanes i de quina

respecte a temes on la revisió del POUM té incidència. Les aportacions i opinions

manera es recullen.

ciutadanes es recolliran a través del debat i la deliberació col·lectiva per a la
construcció d’un model de municipi fonamentat en una lògica de l’interès col·lectiu.

En segon lloc, més enllà d’oferir tota la informació necessària, el Programa de

x

En tercer lloc, és clau aconseguirgenerar un clima de treball constructiu que
fomenti la deliberació col·lectiva entorn el futur planejament urbanístic

Tot i això, el procés d’elaboració del POUM preveu altres mecanismes com les

d’Esparreguera més enllà de la legitima defensa dels interessos individuals.

al·legacions per abordar situacions i interessos particulars. Per això, els espais de
participació ciutadana proposats s’orienten a treballar des de les diferents
visions i posicionaments però tenint com a objectiu treballar per l’interès
col·lectiu del municipi.
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4. CRITERIS D’ELABORACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ

5. EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL POUM

Per fer possible el bon desenvolupament del Programa de Participació Ciutadana del
POUM d’Esparregueraes tindran en compte els següents criteris bàsics que orientaran
el treball i les successives fases del projecte:


Lideratge polític. Cal comptar amb una voluntat política clara i un lideratge
ferm per impulsar i executar el Programa de Participació Ciutadana del
POUM. Això comporta un compromís per part dels responsables polítics del
projecte a l’hora de respondre les peticions i les inquietuds ciutadanes.



Fase
d'aproximació
i concreció del
projecte

Fase de
publicitat i
difusió del
POUM

Fase de debat
ciutadà i recull
d'aportacions

Fase de
tancament i
retorn

Consens polític. És important intentar consensuar el pla de treball del
Programa de Participació Ciutadana amb tots els partits polítics amb
representació al Ple Municipal. Cal treballar per assolir aquest consens
metodològic respecte el procés i visualitzar aquest suport.

1. Fase d’aproximació i concreció del projecte.
Aquesta fase preveu realitzar un seguit de tasques abans de definir el Programa de



Transparència del procés. El Programa de Participació Ciutadana té com
un dels seus objectius fonamentals, facilitar l’accés a la informació referent
al procés i els continguts del POUM a tota la ciutadania d’Esparreguera.



Participació Ciutadana del POUM. Així, tot i que aquest document realitza una primera
proposta de treball, aquesta s’haurà de concretar a partir d’un seguit de tasques
prèvies:

Clima de treball constructiu.L’elaboració del POUM és un projecte



complex amb molts interessos i visions diferents respecte una mateixa

urbanístics per tal de concretar i adequar les eines i espais participatius que

realitat. Aquesta diversitat d’interessos i perspectives ens obliga a establir

conformaran el procés.

uns canals i espais de treball que facilitin el contrast de visions en un clima



de treball constructiu i col·laboratiu.


Entrevistes de context amb agents clau: entre d’altres possibles amb el tècnic
d’urbanisme i amb la tècnica de comunicació i participació per contextualitzar
el procés i realitzar un mapa social dels agents implicats (elaboració d’un

Coherència organitzativa. El Programa de Participació Ciutadana ha de

mapa d’actors). Aquestes entrevistes es realitzaran el juliol i primera quinzena

ser coherent amb els altres plans i projectes que es desenvolupen al

de setembre.

municipi, i en especial els canals i mecanismes de participació existents.



Anàlisi de dades secundaries i estudis previs socio-econòmics, demogràfics i

d’Esparreguera per valorar el seu ús potencial.

Pedagogia del procés. El Programa de Participació Ciutadana també
comporta un procés d’aprenentatge mutu de tots els agents implicats, tant

Anàlisi dels canals existents de comunicació i participació ciutadana



Constitució d’un Grup Motor amb els responsables tècnics i polítics de

des del punt de vista dels continguts del POUM com de les relacions entre

l’elaboració del POUM. La primera tasca d’aquest Grup Motor serà la

agents del territori.

concreció

del

Programa

de

Participació

Ciutadana

que

es

pretén

desenvolupar. Donada la naturalesa complexa d’aquest projecte es valora com
a fonamental a nivell tècnic consolidar un procés de participació ciutadana
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consensuat entre tots els grups polítics municipals. Sense aquest consens

Es preveu treballar amb els diferents agents socials del municipi: ciutadania a títol

inicial, no serà possible desenvolupar el Programa definit en aquest projecte.

individual, representants d’entitats, agents econòmics, etc.

2. Fase de publicitat i difusió de la informació del POUM

Aquesta primera reflexió girarà sobre els tres eixos fonamentalsdel planejament

L’objectiu d’aquesta fase és facilitar que tots els veïns i les veïnes d’Esparreguera

urbanístic:

tinguin l’oportunitat de conèixer el desenvolupament del projecte i participar-hi
activament si ho desitgen.Pel desenvolupament d’aquesta fase, s’elaboraran uns

Usos del sòl

materials informatius, tant dels continguts del POUM, com del procés participatiu
perquè la ciutadania s’assabenti del procés i els seus continguts.
Elaboració de tríptics explicatius, per enviar a la ciutadania, en que s’explica que es un
POUM i se’ls exposa quina serà la participació que es durà a terme.
També a nivell informatiu es vehicularà per les vies comunicatives existents com la

Mobilitat

Equipaments

radio i també via twitter.
3. Fase de debat i aportacions ciutadanes

La Jornada s’estructurarà en 4 moments diferenciats, que atenen a 4 grans objectius:

Aquesta fase es divideix en dos moments fonamentals:

1- Moment de presentació per explicar el projecte.

x

Fase de deliberació col·lectiva entorn el model de poble (previ a l’Avanç).

x

Fase de concreció d’alternatives (amb el document d’Avanç encara no
aprovat).

En

primer

lloc,

es

realitzarà

una

presentació

política

del

projecte,

contextualitzant la jornada en el marc del procés d’elaboració del POUM i
exposant l’abast del POUM com a instrument clau de planificació del municipi a
mitjà termini.

3.1.

Fase de deliberació col·lectiva entorn el model de poble

En aquesta fase s’obrirà el debat ciutadà amb la informació bàsica del municipi que
ajudi a les persones participants a disposar de les dades fonamentals per poder opinar
amb la informació de context necessària, però sense cap proposta de futur concreta.

2- Moment d’informació per informar sobre el procés i sobre la situació actual del
municipi des d’una òptica urbanística.
L’objectiu d’aquest moment és contextualitzar el procés, donar la informació
bàsica necessària per facilitar una participació informada dels ciutadans i

La proposta és organitzar una jornada de treball que permeti definir el model de

ciutadanes que prenen part en la jornada i emmarcar el debat. Per tant, tot i no

poble que es vol per Esparreguera a 15-20 anys vista mitjançant una sessió en clau

comptar encara amb un document de propostes, l’equip redactor aportarà la

d’escenaris de futur que permeti projectar l’escenari desitjat per Esparreguerarespecte

informació de diagnosi que faciliti als participants les dades bàsiques del

els diferents temes que incideixen en el planejament urbanístic. L’exercici també

municipi: població, usos del sòl, parc d’habitatges, plans supramunicipals, etc. i

contemplarà quina és la situació actual, és a dir, el punt de partida, per anar definint el

informació sobre què és el POUM, quines limitacions i condicionants té, quina

camí per assolir l’escenari desitjat.

és la seva utilitat, com afecta i perquè interessa, i com s’ha de fer la seva
elaboració.
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expressar les seves idees, moderar el debat i arribar a unes conclusions en el
És a dir, els responsables de la redacció del POUM exposaran la documentació

temps que ens hem marcat per treballar.

necessària i els criteris bàsics que condicionen la revisió del POUM, amb
l’objectiu de que tots els participants entenguin les possibilitats i limitacions d’un
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i els trets característics i determinants

Escenaris de futur

del municipi.

Equipaments

Usos del sòl

3- Moment de deliberació col·lectiva pergarantir la participació activa de totes les
persones assistents.

Agents
econòmics

Veïns i veïnes

Una vegada contextualitzat el procés i donada tota la informació necessària, es
promourà que les persones participants realitzin les seves aportacions per
construir col·lectivament les propostes i suggeriments per definir el model de
municipi que es vol.

Representants
d’entitats

Per facilitar la participació activa de tots els assistents es treballarà en grups
reduïts en funció dels diferents perfils funcionals: veïns i veïnes a títol

Mobilitat

individual, representants d’entitats, i agents econòmics. Tots tres grups
treballaran de la mateixa manera utilitzant dinàmiques de grup que permeten la
participació activa de tots els assistents, moderats per dinamitzadors, i el suport
actiu de l’equip redactor, per resoldre dubtes i preguntes.

4- Moment de tancament, per posar en comú les conclusions fonamentals de
cada grup de treball.

Per organitzar el treball en grup es proposa una dinàmica de deliberació en
grups que abordaran de manera rotativa els tres eixos de treball exposats. Per

En aquest quart i darrer moment, un cop s’ha fet la deliberació en grups, es

fer-ho, s’organitzarà l’espai de treball en tres racons temàtics. En cadascun

reunirà a totes les persones en un plenari final per presentar les conclusions de

d’aquests racons es definirà l’escenari desitjat i l’escenari actual de cadascun

la sessió. En aquest plenari es presentaran les principals idees treballades en

dels àmbits de reflexió amb el suport d’un moderador responsable de facilitar la

els diferents grups per compartir les aportacions fetes amb el conjunt de

participació i dinamitzar el debat.

persones participants.

Cadascun dels grups començarà el debat per un racó però, després aniran
rotant de manera successiva de manera que tots els i les participants puguin
debatre i reflexionar entorn els diferents àmbits. D’aquesta manera, es facilita
que les aportacions que es van produint en els successius canvis, es
realitzintenint en compte les aportacions realitzades pel grup anterior.

5- Altres canals per recollir aportacions ciutadanes
Més enllà de la sessió presencial, hi haurà un canal de participació virtual que es
vehicularà a través de la web de l’Ajuntament mitjançant la creació d’un enllaç vinculat
alPOUM que permeti als veïns i veïnes opinar sobre el model de poble desitjat i la
situació actual. És a dir, es podrà realitzar el mateix exercici de manera virtual que en

En aquest sentit, el paper del dinamitzador/a de cada racó és repassar les

la sessió presencial.

idees que han anat sorgint en els grups anteriors, garantir que tothom pugui

15
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4. Fase de tancament i retorn

6- Resultats
Aquest recull d’aportacions ciutadanesrealitzades en aquesta primera fase, tant les
realitzades a través d’internet com en la sessió presencial,serviran perorientar a l’equip

Un cop realitzades les aportacions ciutadanes, s’elaborarà un informe del procés i una

redactor en l’elaboració de la primera proposta de document d’Avanç tenint en compte

síntesi dels resultats per a retornar a la ciutadania.Posteriorment, l’equip redactor

les aportacions realitzades per la ciutadania.

presentarà l’Avanç al Ple Municipal i començarà a treballar en un document
d’aprovació inicial del POUM.

3.2.

S'exposaran els principals plànols del POUM en un edifici municipal per facilitar la

Fase de concreció d’alternatives

Un cop es disposi d’una primera proposta tècnica de document d’Avanç, serà el

consulta dels documents.

moment de tornar a obrir el debat a la ciutadania d’Esparreguera. Per fer-ho
s’organitzarà una segona sessió de debat per recollir suggeriments i propostes de
millora al document d’Avanç elaborat per l’equip redactor.

En aquesta jornadaserà oberta a tota la ciutadania d’Esparreguera i es convocarà un
altre vegada a tots els agents socials implicats perquè puguin realitzar suggeriments
de millora de l’esborrany de document d’Avanç. En aquest cas, la idea és treballar
barrejats per contrastar les diferents visions i intentar construir una alternativa el més
consensuada possible.
El format de treball de la jornada s’acabarà de concretar en funció de l’avaluació de la
primera jornada de treball. Però,caldrà organitzar una sessió promovent la deliberació
col·lectiva i la participació activa de totes les persones assistents, per això es definirà
novament una dinàmica de treball en grup moderada per professionals especialistes
en aquest àmbit.
Aquesta fase també contemplarà obrir un canal de participació virtual mitjançant la
web municipal.
En aquesta fase de concreció d’alternatives, es facilitarà un període de consulta del
document d’Avanç elaborat. Per això es penjarà el document a la web municipal, en
l’apartat destinat al POUM, i també s’habilitarà un espai d’exposició que faciliti a
tothom qui ho vulgui consultar la informació gràfica. Aquesta exposició estarà
acompanyada d’una campanya de difusió perquè tots els veïns i veïnes sàpiguen que
poden anar a consultar aquesta documentació.
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6. CALENDARI DE LA FASE PRÈVIA A L'AVANÇ.
Es programa en el mes de SETEMBRE DEL 2.014:
- 22 DE MAIG 2014. Presentació de l'equip de Participació de l'empresa INDIC a la
Comissió de Direcció dels Treballs i a la Tècnica de Participació de l'ajuntament de

- Dins el procés de Participació Ciutadana, es programa una conferència en la que hi
pot participar els següents actors:

Esparreguera.

x

Polítics per introduir la jornada.

- 4 DE JUNY 2.014. Presentació del Pla de Treball a la Junta de Govern de

x

Tècnics redactors per a explicar que es un POUM i a grans trets com es

l'ajuntament d'Esparreguera.

urbanísticament el municipi d'Esparreguera.

- 11 DE JUNY DE 2.014. Presentació del Pla de Treball a la Comissió Informativa

x

d'Urbanisme.

Un tècnic de la Direcció General d'Urbanisme especialista amb temes
supramunicipals.

- JUNY 2.014. Es penja a la web l'enllaç directe del POUM per a que tothom estigui
x

informat i pugui participar.

Un personatge teòric que ens digui cap on va el nou urbanisme en
municipis com Esparreguera.

- A partir del 19 DE JUNY DE 2.014 , es programa els dijous al matí de 10,00 hores a
12,00 hores, una Oficina del Pla, per a que tothom pugui concertar visita amb l'Equip

x

Redactor.

Taula rodona amb personatges no lligats al mon de l' urbanisme
(mediàtics, artistes, historiadors,...)

Es programa pel JULIOL 2.014:

-

- Reunions amb els Polítics.

12-13 DE SETEMBRE DE 2.014. Dins el procés de Participació Ciutadana, es

programa una jornada passeigper la ciutat per detectar problemes.

- Reunions amb Associacions de Veïns.
- Visita al municipi amb tècnics artistes locals que ens puguin aportar una visió global
del municipi.

- 19 - 20 DE SETEMBRE DE 2.014. Jornada de Participació Ciutadana amb els
quatre processos que s'han explicat en la part teòrica:

En quan a 'AGOST 2.014:
No es programen reunions i s'interromp durant el mes de vacances el Procés de

x

Moment de presentació per explicar el projecte.

x

Moment d’informació per informar sobre el procés i sobre la situació

Participació Ciutadana, ja que en aquest mes, normalment es difícil que a cada entitat
o associació i hagi prou quòrum per a poder prendre les decisions adequades en

actual del municipi des d’una òptica urbanística.
x

aquest procés que creiem, s'ha de fer sempre amb el màxim consens.

Moment de deliberació col·lectiva per garantir la participació activa de
totes les persones assistents.

Cal tenir en compte que a efectes de tramitació, el mateix text Refós de la Llei
d'Urbanisme, en la seva Disposició Addicional Desena, permet ampliar els terminis
de tramitació de les figures de planejament i dels documents que el composen, quan

x

Moment de tancament, per posar en comú les conclusions fonamentals
de cada grup de treball.

es coincideix totalment o parcialment amb el més d'agost.
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- 10-11 D'OCTUBRE DE 2.014.

7. CONTINUITAT DEL PROCÉS DESPRÈS DE L’AVANÇ DE PLA

x

Presentació dels resultats de la jornada de treball

Una vegada es disposi d’un document d’aprovació inicial aquest es presentarà a la

x

Valoració de la jornada

ciutadania, amb el període d’exposició pública que contempla la llei,perquè tothom qui
ho desitgi pugui presentar les al·legacionsque consideri oportunes per abordar
situacions i interessos particulars. Posteriorment, l’equip redactor les respondrà de

- 24-25 D'OCTUBRE DE 2.014. Presentació de proposta de continguts de l’Avanç:
x

Com es configura el creixement. Aportació de propostes gràfiques.

x

Anàlisis del Sòl No Urbanitzable.

x

Equipaments

x

Mobilitat. Aparcaments, zones 30, itineraris a peu, bicicleta,...

manera argumentada.
Les fases d’aquesta etapa son:

7.1 Exposició pública dels documents
Després de l’Aprovació Inicial, els documents del Pla romandran sotmesos a
informació pública i a un procés de participació ciutadana, pel termini de quaranta cinc
dies.

-

7

DE NOVEMBRE DE 2.014. Entrega de l’Avanç i exposició pública de la

documentació a un Espai representatiu de la ciutat.

En aquest període es desenvoluparan les actuacions següents:
1. Exposició pública dels treballs que contenen els criteris generals del nou
ordenament del municipi. Aquesta exposició s’ubicarà en un espai central del municipi

- Tot NOVEMBRE i fins a meitat de DESEMBRE, servirà per anar fent reunions amb
els col·lectius específics.
x

2. Publicació als mitjans de comunicació municipals de la informació relativa a aquesta
exposició pública.

Reunió

amb

els

professionals

lliberals,

arquitectes,

advocats,

economistes,...
x

per a garantir-ne l’accessibilitat al major nombre possible de ciutadans i ciutadanes.

3. S’establiran els mecanismes per a rebre informació i assessorament, i fer la
consulta directa dels documents que contenen aquests treballs.

Reunió amb empreses d'activitats econòmiques del municipi, industrials,
promotors,...

-

x

Reunió amb Associacions de barris.

x

Reunió amb polítics.

x

Reunió amb els funcionaris de l'ajuntament.

7.2 Al·legacions
Durant el període d’exposició pública es podran presentar al·legacions.
Quan finalitzi el període d’exposició pública es desenvoluparan les següents
actuacions:

Finalment es farà una conferència presentació de l’Avanç explicant com s’han

incorporat els documents de la participació ciutadana.

1. Es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades que contindrà:
a) Informe tècnic, elaborat per l’equip redactor
b) Resolució municipal
c) Modificacions derivades de l’al·legació, si s’escau.
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2. 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, que serà
públic i podrà ser consultat en la fase posterior a l’aprovació provisional.
3. L'Ajuntament informarà als ciutadans del municipi de l’Aprovació Provisional del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal utilitzant els mitjans abans citats: web, revista
municipal 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 d’acord amb les determinacions de l’article 83 i 90.3 de la Llei
d'urbanisme i l’article 5 del reglament.

Esparreguera, 3 de juliol de 2.014

Eduard FenoyPalomas.

Arquitecte urbanista
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