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1

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

D’acord amb el que estableix la Llei d’Urbanisme, el Programa de Participació Ciutadana és el
document que 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.
Així el Programa de Participació ciutadana (d’ara en endavant PPC) del POUM de Manlleu guiarà,
dotarà de contingut i gestionarà tots els esdeveniments i mecanismes que es plantegen per tal
de recollir i fer partícips a la població del procés d’elaboració del POUM. També s’inclouen dins del
PPC les accions pròpies d’un pla de comunicació, necessàries per fer arribar les convocatòries de
participació i engrescar a la ciutadania a expressar-se a través dels mitjans de comunicació
previstos, així com a generar un sentiment d’expectativa i implicació amb el procés de redacció
del POUM.
Així, les finalitats principals del Programa de Participació Ciutadana del POUM de Manlleu són les
següents:
•

Implicar a la ciutadania i als agents socials en la reflexió sobre del futur urbanístic del municipi.

•

Canalitzar les demandes, aportacions i necessitats socials envers als objectius i abast del POUM.

•

Obrir els canals per a recollir el coneixement popular i dels experts locals i poder tenir-los en
compte en la confecció del POUM.

•

Garantir la difusió i comprensió del procés de redacció del POUM i dels seus continguts.

•

Fomentar i facilitar l’exercici dels drets d’informació, de participació i d’iniciativa dels ciutadans i
ciutadanes del municipi.

A través del disseny i implantació del Programa de Participació Ciutadana proposat es pretén
que l’Ajuntament n’obtingui els següents resultats:
•

Un POUM amb un elevat nivell de consens social i en el que la majoria de la població hi pugui
veure reflectides les seves expectatives.

•

Una tramitació administrativa menys conflictiva pel que fa a les al·legacions del públic afectat.

•

Millora dels continguts del POUM a través de la incorporació de les aportacions de la ciutadania i
públic expert.

•

Una ciutadania informada, més preparada i amb major predisposició a participar els processos
de participació ciutadana.

Per tant, amb el Programa que es presenta en el present document es cerca la implicació de la
ciutadania en l’elaboració del POUM que ha de guiar el desenvolupament urbà de Manlleu en els
propers anys. Per aquest motiu, el POUM haurà d’aconseguir un òptim nivell de consens social en
el que la majoria de la població i dels agents socials puguin veure reflectides les seves
expectatives i, per això, haurà de nodrir-se de les aportacions de la ciutadania i públic expert per
a la millora dels seus continguts.
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2

MARC JURÍDIC

2.1 FONAMENT JURÍDIC DE LA PARTICIPACIÓ
El Programa de Participació Ciutadana del POUM de Manlleu es fonamenta jurídicament en el que
disposen:
•

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i
modificació posterior per part de la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

•

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'urbanisme.

La Llei d'Urbanisme vigent es troba en el Text Refós aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, que reformava l'anterior Text Refós aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
Alguns articles d'aquesta Llei han patit una darrera reforma per part de la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, l’anomenada Llei Òmnibus, tot i que no en els aspectes relatius a la participació ciutadana
des de l'àmbit municipal.
L’article 2 del Reglament d’urbanisme 305/2006 assenyala que, entre els principis que han de
presidir l'actuació urbanística, hi ha el de la publicitat i participació de la ciutadania en els
procediments de planejament i de gestió urbanística. En l’article 15 del mateix Reglament veiem
l’obligació de les administracions de garantir l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la informació
urbanística així com de fomentar la participació social en l’elaboració i tramitació dels
instruments de planejament urbanístic.
L'article 8, Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics, de la
Llei d’urbanisme 1/2010 estableix l’obligació de garantir i fomentar els drets d'iniciativa,
d’informació i participació ciutadana en els processos urbanístics de plantejament i gestió. El
mateix article fa referència als principis de publicitat i exposició pública dels processos
urbanístics de planejament i gestió i de les seves figures i instruments. En l’article 59.3 de la
mateixa llei, sobre la Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal, estableix que
els POUM es formalitzen, entre d’altres, mitjançant la memòria descriptiva i justificativa del pla,
que haurà d’incloure el programa de participació aplicat.
Article 59. Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal
3. La memòria a què es refereix l’apartat 1.a ha d’integrar:
a) El programa de participació ciutadana que l’ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de
formulació i tramitació del pla per garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per l’article 8.
b) La justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de
les directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9.
c) Les mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi, en
compliment de l’obligació de prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers i
viatgeres.
d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i
adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.
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Per altra banda l’article 69 del Reglament afegeix:
Article 69. Contingut de la memòria del pla d’ordenació urbanística municipal
69.2 La memòria del pla d’ordenació urbanística municipal s’ha de referir als següents extrems:
c) Descripció i resultat del programa de participació ciutadana, amb referència als aspectes
següents:
1r. Descripció de les mesures adoptades o de les actuacions realitzades amb l’objecte
d’informar i de promoure el debat.
2n. Síntesi de les aportacions i resultats derivats de les al·legacions i suggeriments presentats
durant el període d’informació pública.
3r. Síntesi de les modificacions o aspectes incorporats al pla a partir de les aportacions o
resultats del programa de participació ciutadana.
Finalment, convé posar en relleu el compromís de l’Ajuntament de Manlleu amb la participació de la
ciutadania en tot allò que és públic i amb la vida de la ciutat, tal i com es desprèn del Reglament de
participació ciutadana de l’Ajuntament de Manlleu, de conformitat amb el que estableix l’Estatut
d’Autonomia, la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i la Llei 8/1987 municipal i de règim
local de Catalunya.

2.2 DRETS I MECANISMES D'INFORMACIÓ PÚBLICA
Els drets d'informació pública es troben recollits a l'article 8 de la Llei d'Urbanisme i al capítol II
del Reglament d'Urbanisme. Segons la Llei d'Urbanisme la "ciutadania té dret a consultar i ser
informada sobre el contingut dels instruments de planejament i gestió urbanístics”.
Article 8. Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics
5. La ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels instruments de
planejament i gestió urbanístics i, a aquests efectes:
a) En la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal que, conjuntament
amb el pla, s'exposi un document comprensiu dels extrems següents:
Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de
procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions
que se suspenen.
Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o
modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els
que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.
b) Cal garantir l'accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de planejament urbanístic
vigents.
c) Cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els
procediments de planejament i gestió urbanístics i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur
tramitació.

7

d) Es desenvolupen per reglament les formes de consulta i divulgació dels instruments
urbanístics i els mitjans d'accés de la ciutadania a aquests instruments i la prestació
d'assistència tècnica perquè puguin comprendre'ls correctament.

D'acord amb l'article 17, Publicitat dels instruments urbanístics, del Reglament 305/2006, els
ciutadans tenen dret a accedir a la informació urbanística de la que disposin les administracions
públiques, incloent tota la documentació referida als instruments de planejament i gestió
urbanístics i al règim urbanístic del sòl, i a les activitats i limitacions que puguin afectar-lo. No
només tenen el dret de llegir aquests documents sinó que també poden sol·licitar una còpia a
l'ajuntament corresponent o al Registre Urbanístic de Catalunya.
Tanmateix els ajuntaments de més de 10.000 habitants han de garantir l'accés telemàtic a la
memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d'ordenació dels instruments de planejament
municipal, general i derivat, vigents en llur àmbit territorial.

2.3 DRETS I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Els dret i mecanismes de participació ciutadana en matèria d'urbanisme es troben recollits al
capítol III, Dret a la participació ciutadana, del Reglament d’urbanisme.
Article 21. Foment de la participació ciutadana en els processos de planejament i gestió
urbanístics
Les administracions urbanístiques han de fomentar la participació dels ciutadans i de les
ciutadanes en la tramitació dels instruments de planejament i gestió urbanístics i, en tot cas,
han de sotmetre aquests instruments als tràmits d'informació pública previstos en la Llei
d'urbanisme i en aquest Reglament.

L’article 22 assenyala que les administracions han d’aprovar els seus programes de participació
ciutadana en matèria d'urbanisme, on cal que s'assenyalin les mesures i actuacions previstes
per tal de facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de
planejament.
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
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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.
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.

L’article 105 assenyala que els ajuntaments tenen l’obligació d’aprovar i publicar el programa de
participació ciutadana en cas de formulació o revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM):
Article 105 Programa de participació ciutadana en el procés de planejament
105.1 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 d’aquest Reglament.
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 publicació de l’avanç del pla.
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3

FASES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Per a assolir els objectius del present Programa de Participació Ciutadana s’aposta per
metodologies de participació flexibles i obertes, considerant cada moment o fase del procés.
D’aquesta manera s’aconseguirà integrar els diferents col·lectius presents al municipi i assolir
una participació ciutadana que aporti i enriqueixi els treballs tècnics de redacció del POUM.
El procés de participació ciutadana es centra principalment en les fases primerenques de
l’elaboració del POUM (sobretot en el període entre l’aprovació de l’avanç del POUM i abans de la
seva aprovació inicial) ja que és en aquestes etapes on es prenen les decisions que
fonamentaran tot el desenvolupament posterior del POUM i, per tant, on les aportacions poden
ser preses en consideració, i s’ s’escau incorporades, amb més consciència i efectivitat. A banda,
cal tenir en compte que, en les fases posteriors de la tramitació urbanística del POUM, la
participació i informació pública estan més regulades normativament.
Lavola, empresa encarregada de desenvolupar el Programa de Participació Ciutadana del POUM,
posarà a disposició del procés un equip format per una coordinadora de l’equip de participació, la
Laura Llavina, un tècnic/a de participació encarregat de la dinamització, un tècnic/a de
comunicació, una dissenyadora gràfica i un tècnic informàtic.
Les accions de participació s’estructuren principalment en quatre fases, responent
majoritàriament a les fases de tramitació de l’instrument de planejament:
•

Accions prèvies

•

Fase d’avanç del POUM

•

Fase d’aprovació inicial del POUM

•

Fases d’aprovació inicial i definitiva del POUM

3.1 ACCIONS PRÈVIES
L’objectiu d’aquesta primera fase del procés de participació ciutadana és desenvolupar i activar
tots els elements necessaris per a poder portar a terme el procés amb garantia de resultat i total
operativitat, de manera que el present Programa de Participació Ciutadana s’ajusti a les
característiques socials i político-associatives específiques de Manlleu.
En aquest sentit, l’empresa Lavola i l’equip redactor del POUM han mantingut reunions i
entrevistes de context amb responsables tècnics i representants de l’Ajuntament per tal de
definir els canals, recursos i accions del pla de comunicació i participació.

3.1.1 DEFINICIÓ DELS ÓRGANS DE PARTICIPACIÓ
En les fases inicials del procés es portarà a terme la identificació raonada dels actors i agents
que haurien d’intervenir en el procés de participació ciutadana. Alhora, es durà a terme una
anàlisi dels instruments i canals de comunicació i participació de Manlleu per tal de conèixer les
eines i els espais participatius existents i donar-hi continuïtat.
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Amb tot, s’elaborarà un mapa d’actors que permeti a l’Ajuntament i als redactors del POUM tenir
identificats a tots els actors i col·lectius significatius de cara a l’elaboració de les propostes del
POUM de Manlleu. El mapa es confeccionarà amb el suport del Servei de Participació Ciutadana i
partirà de les entitats, organismes i persones que formen part dels Consells municipals, Taules
de Treball, Grups d’Interès o altres òrgans de representació municipal, ampliant-lo amb totes
aquelles que puguin recollir la diversitat de visions, sensibilitats i interessos que hi ha sobre el
territori municipal.

3.1.2 CREACIÓ D’UNA MARCA DEL POUM
En aquest estadi inicial del procés de participació, es crearà una marca o imatge del POUM a
través del desenvolupament d’un logotip i d’unes línies gràfiques específiques que siguin un
dels elements que permeti identificar de manera clara tots els documents i esdeveniments
vinculats al POUM al llarg de la seva tramitació.
Aquesta mateixa línia gràfica es dissenyarà d’acord amb els criteris d’estil de l’Ajuntament de
Manlleu i anirà d’acord amb els valors amb què l’Ajuntament s’identifica.
Així mateix, es dissenyarà un banner dinàmic per que pugui ser incorporat a la web de
l’Ajuntament que redirigeixi i doni accés directe a la web del POUM.

3.1.3 CREACIÓ D’UNA WEB ESPECÍFICA PER AL POUM
Es crearà una plataforma on-line de consulta i participació a través del domini
www.poummanlleu.com, que gestionarà Lavola, per tot el procés de tramitació del POUM1.
Aquesta plataforma consistirà en una web o microsite que tindrà un disseny basat en les línies
gràfiques elaborades específicament per al POUM de Manlleu.
La web incorporarà elements de consulta i participació tals com els que es detallen a
continuació:
•

Bloc específic que informi de l’evolució dels treballs de redacció del POUM i de la seva tramitació.

•

Apartat específic per a accedir a la diferent documentació del POUM i descarregar-la, si s’escau.

•

Incorporació d’una agenda que indiqui els actes de participació ciutadana, les dates i fites en la
tramitació del POUM.

•

Espai de comunicació per tal que la ciutadania pugui fer arribar, dubtes, comentaris i
suggeriments a l’equip redactor del POUM.

3.2

FASE D’AVANÇ DEL POUM

Tenint en compte que es considera que en aquesta fase és quan el marc de treball permet
recollir i considerar de manera més efectiva la veu de la ciutadania i de tots els agents implicats
en el territori manlleuenc, el gruix d’actuacions participatives es centren en aquesta fase, prèvia
a l’aprovació inicial del POUM.

1

Lavola es farà càrrec de la gestió de la web fins a l’aprovació definitiva, però dels costos del domini i l’allotjament només durant el
primer any des de l’inici de l’encàrrec.
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Així doncs, els objectius en aquesta fase de participació són principalment:
•

Donar a conèixer l’inici del procés de redacció del POUM de Manlleu i, més concretament les
característiques de la seva tramitació i especialment del Programa de Participació Ciutadana.

•

Recollir les demandes, expectatives, aportacions, propostes i reclamacions de la ciutadania en
relació al POUM.

•

Recollir informació útil per a la diagnosi i definició de les propostes del POUM obtingudes a través
de la consulta a la ciutadania o a experts locals.

•

Formar a la ciutadania per a participar adequadament en el procés d’informació pública posterior
a l’aprovació inicial a través de la presentació d’al·legacions.

3.2.1 INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’AVANÇ DEL POUM
Un cop aprovat el document d’avanç de Pla que fixa la Llei per a l’inici de la tramitació del POUM,
es publicarà a la web del POUM tota la documentació corresponent per tal que la ciutadania
pugui valorar-lo i realitzar aportacions i consideracions de cara a la seva concreció en la fase
d’aprovació inicial.
Cal tenir en compte que, d’acord amb la normativa urbanística, efectuada l’aprovació de l’avanç
de planejament, s’obre un període d’informació pública que ha de permetre que les
corporacions, les associacions i els particulars puguin formular suggeriments i alternatives al
planejament previst. Així doncs, s’obrirà un període de 30 dies hàbils durant els quals els treballs
del POUM seran consultables i en què es podran fer aportacions tant de manera telemàtica a
través de la web del POUM com via instància directament a l’Ajuntament.
En un altre ordre d’aspectes, cal tenir en compte que l’avanç del POUM incorporarà l’anomenat
Document Inicial Estratègic (corresponent al procediment d’avaluació ambiental del POUM). A tal
efecte, i simultàniament a la informació pública del POUM, la documentació d’avanç del POUM es
farà arribar la documentació d’Avanç a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA)
de la Generalitat la qual, durant un termini de 30 dies, realitzarà consultes a d’altres
administracions afectades i al públic interessat. En el termini de 2 mesos l’OTAA emetrà el
Document d’Abast, que fixarà el marc per a l’avaluació ambiental i els criteris ambientals i
territorials per al POUM, necessari per a la posterior redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic.

3.2.2 TRÍPTIC INFORMATIU I PARTICIPATIU
Amb l’objectiu de donar a conèixer el procés de revisió del POUM de Manlleu, s’editarà un tríptic
informatiu i participatiu on s’expliqui de manera clara i comunicativa: els objectius i fases del
procediment i el Programa de Participació Ciutadana.
A banda, més enllà d’esdevenir un element de difusió de les accions de participació previstes en
el marc del procés de redacció del POUM, el tríptic també permetrà recollir aportacions
ciutadanes en tant que es preveu que una de les parts del tríptic actuï com a butlleta de
suggeriments per emplenar i dipositar a les bústies previstes a tal efecte.
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3.2.3 SESSIONS TERRITORIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Les sessions de participació ciutadana s’enfoquen a la ciutadania en general i, amb l’objectiu
que siguin el màxim de profitoses, es planteja dividir-les per temàtiques de manera que s’ordeni
el debat i es pugui aprofundir en qüestions concretes.
Concretament es planteja realitzar tres sessions de participació, en les que les temàtiques que
es proposen inicialment són les següents:
•

Medi ambient i sostenibilitat urbana (on tractar especialment temes d’inundabilitat i aigua).

•

Sector econòmic i serveis (equipaments, activitats econòmiques,...).

•

Desenvolupament urbà (creixements previstos) i mobilitat.

Per tal de descentralitzar i apropar als diferents barris aquestes sessions de participació
presencial, es proposa una ubicació diferenciada per cadascuna d’elles: Museu del Ter, Casal
Cívic i Institut Antoni Pous.
Les sessions es plantejaran amb dinàmiques de participació actives amb l’objectiu que siguin
sessions on la protagonista sigui la ciutadania i pugui dir la seva i fer propostes. Cadascuna
d’aquestes sessions constarà de quatre grans blocs:
Una part introductòria que tindrà els continguts que es detallen a continuació:
•

Explicació de l’objectiu de la convocatòria

•

Explicació de la dinàmica de la sessió

•

Descripció de la informació que es subministrarà

Una exposició sintètica d’informació que es consideri necessari posar a disposició dels
assistents per tal que aquests puguin opinar amb una base de coneixement suficient. Aquesta
informació es basarà principalment en els treballs de diagnosi elaborats per l’equip redactor del
POUM. A més de la informació tècnica relacionada amb la temàtica en qüestió, en cadascuna de
les sessions es farà un apunt territorial sobre els barris en qüestió. Tota aquesta informació es
posarà a disposició a la web del POUM, amb l’objectiu de que la puguin consultar prèviament a la
realització de la sessió.
Una dinàmica de participació activa en la que seran els assistents els que prendran el
protagonisme. Es farà servir principalment el format de grups de treball per tal d’assolir els
objectius establerts en aquest procés de participació. Concretament, la dinàmica participativa
es basa en l’organització de grups de treball reduïts que faciliten la participació de totes les
persones assistents i permeten que totes les idees i punts de vista puguin ser exposats,
escoltats i compartits. Es cerca un mètode dinàmic que faciliti l’intercanvi d’opinions al mateix
temps que dificulti la monopolització del debat entorn a una única temàtica o entorn a una única
persona ja que programa canvis constants dins el grup.
El paper desenvolupat per l’equip de dinamització de la sessió és el d’agent facilitador del debat,
de dinamitzador de la sessió i de la recol·lecció de la informació generada i aportada per les
persones assistents. A més a més, es comptarà amb la presència de representants tècnics de la
redacció del POUM amb l’objectiu d’aclarir dubtes o resoldre preguntes concretes referents al
Pla.
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Aquest treball en petits grups es realitzarà sobre temes relacionats amb l’àmbit de la sessió i es
veurà recolzat, si s’escau, per suport cartogràfic que permeti als assistents reflectir sobre un
plànol les principals inquietuds dels ciutadans sobre la realitat i desenvolupament del municipi.
Per últim, es farà una valoració final de les principals aportacions obtingudes al llarg de la sessió
i s’obrirà un torn obert de paraula i debat, en el qual els assistents podran realitzar aquelles
preguntes o demandes d’aclariment o concreció que considerin necessàries, així com realitzar
les seves contribucions i propostes.
Amb posterioritat a cadascuna de les sessions s’elaborarà un document de retorn en el que es
recolliran les aportacions de cada trobada. Aquests documents es faran arribar als assistents de
les sessions, es publicaran a la web del POUM i es faran arribar a l’equip redactor del POUM per tal
que pugui valorar-ne la seva incorporació.

3.2.4 SESSIONS DE PARTICIPACIÓ ALS CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Per tal d’engrescar la participació de la població més jove en el procés de redacció del POUM, es
duran a terme 3 tallers als centres d’ensenyament secundari del municipi de Manlleu.
Per a aquestes sessions, es proposa aprofitar una hora de classe d’un grup de secundaria de
cadascun dels centres per recollir l’opinió d’aquest col·lectiu. En aquestes sessions es durà a
terme una breu presentació que permeti transmetre què és el POUM i quins elements té en
compte i, a banda, es preveurà una dinàmica de recollida d’opinions sobre el creixement de la
ciutat.
Un cop realitzades les diferents sessions a les escoles, s’elaborarà un document de retorn on es
recolliran totes les aportacions per tal de fer-les arribar a l’equip redactor del POUM perquè les
pugui prendre en consideració.

3.2.5 ROLL-UP’S INFORMATIUS
Es crearan 3 roll-up’s (o plafons) informatius de fàcil transport i muntatge en què es doni a
conèixer què és el POUM i els seus objectius, per destacar la importància de que la ciutadania hi
participi. Es proposa col·locar:
•

1 Roll-up fix a l’Ajuntament

•

1 Roll-up mòbil pels equipaments o establiments comercials rellevants de la ciutat (a col·locar
en els diferents barris)

•

1 Roll-up de caràcter mòbil itinerant

Complementàriament, es dissenyaran i produiran uns vinils de dimensions menors a
20cmx20cm que actuïn com a itineraris gràfics de carrer que vagin a parar als roll-up’s
informatius, amb l’objectiu específic d’atraure l’atenció de la població.
A més a més, allà on s’ubiquin els roll-up’s es dipositarà una bústia per tal de poder recollir
suggeriments de la ciutadania en relació al POUM.
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3.2.6 PASSEJADES AMB VISTES AL FUTUR I CAPACITACIÓ PER A L’EXPOSICIÓ
PÚBLICA
Un cop definides les principals actuacions recollides al POUM, però amb caràcter previ a
l’aprovació inicial del POUM, es convocarà de nou a la ciutadania i als consells sectorials per
realitzar una ruta guiada per donar a conèixer on es preveu concentrar els principals
creixements i quines actuacions ambientals, socials i de mobilitat es volen fer. Aquestes
“Passejades amb vistes al futur” volen mostrar en directe com serà Manlleu en l’horitzó del
POUM.
De fet, l’objectiu principal serà el de contrastar aquestes propostes amb les recollides en les
fases de participació prèvies i recollir possibles propostes d’esmena o millora que es poguessin
incorporar abans de l’aprovació inicial.
A la pàgina web es publicarà la ruta complerta o itinerari recomanat descarregable en track o un
mapa pdf.
S’aprofitarà la trobada per dur a terme una capacitació per a la fase d’exposició pública per tal
de donar a conèixer el procés de tramitació administrativa i d’exposició pública que s’iniciarà a
partir de que s’aprovi inicialment el POUM. A tal efecte, es dedicarà una part de la sessió a
detallar als assistents quin serà el termini, com accedir i consultar la documentació del POUM i,
sobretot, la manera com s’han de redactar i presentar les al·legacions per a què aquestes puguin
ser considerades adequadament.
Aquesta informació, juntament amb un model de formulari per a la presentació d’al·legacions, es
posarà a disposició de la ciutadania a través de la web del POUM.
Amb posterioritat s’elaborarà un informe de retorn de la sessió, en què es recolliran les
conclusions de la trobada, el qual es farà arribar als assistents i es publicarà a la web del POUM
(vegeu l’explicació en aquest apartat).

3.2.7 VINILS COMPLEMENTÀRIS A LES PASSEJADES AMB VISTES AL FUTUR
A banda de la ruta guiada s’instal·laran un màxim de 6 vinils descriptius, enganxats a la via
pública (a l’asfalt) o en aparadors de locals actualment en desús, on es mostri què es proposa en
diferents punts de la ciutat. Aquests vinils inclouran un breu text explicatiu, imatges i un codi QR
que permeti als interessats ampliar la informació.
Aquests vinils complementaran les “Passejades amb vistes al futur” i, alhora, permetran que els
veïns que no hagin participat en la sessió guiada puguin conèixer els llocs on el POUM proposa
alguna actuació.
Es preveu que estiguin a la via pública fins que finalitzi el procés d’aprovació provisional.

3.2.8 INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES RECOLLIDES
Un cop finalitzades les accions participatives descrites anteriorment i documentades les
aportacions rebudes a través de la web del POUM, s’elaborarà un informe integrat que sintetitzi
totes aquestes aportacions i propostes realitzades.
Aquest informe s’enviarà a totes les persones i agents que hagin proporcionat el seu correu
electrònic i,a banda, es publicarà a la web del POUM.
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La funció d’aquest document serà principalment la de fer arribar als redactors del POUM les
aportacions i propostes realitzades, de manera que les puguin tenir en consideració en els
treballs de redacció del POUM a aprovar inicialment.

3.2.9 COMUNICACIÓ
3.2.9.1 CARTELLS DE CONVOCATÒRIA
Coincidint amb la convocatòria de les sessions territorials de participació, es dissenyarà un
cartell de convocatòria, amb les dates, els llocs i els objectius de cadascuna de les jornades, per
a distribuir-lo pels punts habituals del municipi.
A banda, es dissenyarà un altre cartell de convocatòria, amb la data, el lloc i l’objectiu de la
sessió “Passejades amb vistes al futur”, també per a distribuir-lo pels punts habituals del
municipi.

3.2.9.2 NOTES DE PREMSA I NOTÍCIES
En aquesta fase, es preveu la redacció de les següents notes de premsa:
•

Una nota de premsa donant a conèixer l’inici i les característiques del Programa de Participació
Ciutadana.

•

Una nota de premsa per donar a conèixer els resultats de les sessions territorials de participació
realitzades en aquesta fase.

•

Una nota de premsa anunciant la sessió de “passejades amb vistes al futur” i una breu explicació
de la proposta de POUM que es vol portar a aprovació inicial per tal de sotmetre-la a validació
prèvia.

•

Una nota de premsa fent difusió de la ruta de vinils.

Aquestes notes de premsa es subministraran als serveis de premsa de l’Ajuntament per a que en
facin difusió. Paral·lelament, s’elaboraran les corresponents notícies, que es publicaran a la web
del POUM.

3.3

FASE D’APROVACIÓ INICIAL

En aquesta fase, l’objectiu principal és el de donar a conèixer el contingut del POUM aprovat
inicialment per tal que tots aquells interessats puguin presentar les al·legacions que
s’escaiguin. A tal efecte, es preveuen les accions que es detallen a continuació:

3.3.1 EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL POUM APROVAT INICIALMENT
Després de l’aprovació inicial del POUM, tal i com determina la legislació vigent, aquest s’ha de a
informació pública i a un procés de participació ciutadana per un termini de 45 dies. Durant
aquest període es disposarà de tota la documentació del POUM, tant en format imprès a les
dependències municipals com en format digital a la web del POUM.
De la mateixa manera, el POUM aprovat inicialment se sotmet al tràmit d’informe dels
organismes competents i a l'audiència dels municipis colindants.
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El període de 45 dies d’exposició pública es podrà ampliar si l’Ajuntament ho considera
necessari.

3.3.2 OFICINA DEL POUM
Un cop aprovat inicialment el POUM i durant el període d’exposició pública s’obrirà l’oficina del
POUM a la ciutadania per tal que, concertant cita prèviament, l’equip redactor del POUM pugui
atendre les consultes dels veïns/es i recollir els seus suggeriments.
L’oficina es trobarà ubicada a la seu de l’Ajuntament i oberta amb un calendari preestablert i
romandrà oberta en aquesta fase d’informació pública del pla aprovat inicialment. Per aquestes
consultes caldrà concertar cita prèvia.

3.3.3 INFORME D’APORTACIONS I PROPOSTES CIUTADANES
Un cop finalitzat el període d’exposició pública del POUM aprovat inicialment, s’elaborarà un
informe integrat que sintetitzi, de manera ponderada, totes les aportacions i propostes
realitzades en el marc del procés de participació ciutadana durant la fase d’aprovació inicial del
POUM (al·legacions així com qualsevol comentari rebut a través del registre de contacte de la
web del POUM) .
Aquest informe s’enviarà a tots els assistents a les sessions de participació i es publicarà a la
web del POUM.

3.3.4 COMUNICACIÓ
3.3.4.1 NOTES DE PREMSA
En aquesta fase, es preveu la redacció d’una única nota de premsa amb una breu explicació de la
proposta de POUM aprovat inicialment així com recordant els terminis i funcionament del període
d’exposició pública.
Aquesta nota de premsa es subministrarà als serveis de premsa de l’Ajuntament per a que en
facin difusió i, paral·lelament es publicarà la corresponent notícia a la web del POUM.

3.4 FASE D’APROVACIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA
Els objectius en aquesta fase seran:
•

Informar del resultat del procés d’exposició pública i de consultes a les administracions
afectades.

•

Informació de les principals modificacions introduïdes en el POUM respecte de la versió de
l’aprovació inicial.

3.4.1 PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ DE LES VERSIONS APROVADES
En aquesta fase no es preveuen actes de participació presencial més enllà dels actes
informatius de presentació del POUM que pugui convocar l’Ajuntament juntament amb l’equip
redactor.
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Es publicarà, a través de la web del POUM, tota la documentació corresponent a cadascuna de les
versions aprovades (provisional, definitiva i, si escau, text refós) per tal que aquesta pugui ser
accessible i consultable per la ciutadania. Així mateix, es publicaran a la web i es donarà difusió
dels informes de resposta a les al·legacions i de resposta a les administracions consultades així
com d’un informe de síntesi de les principals modificacions introduïdes al POUM des de la seva
aprovació inicial.

3.4.2 COMUNICACIÓ
3.4.2.1 NOTES DE PREMSA
En aquesta fase es preveu la redacció d’una nota de premsa per informar de l’aprovació
definitiva del POUM i per agrair la participació dels ciutadans en tot el procés.
Aquesta nota de premsa es subministrarà als serveis de premsa de l’Ajuntament per a que en
facin difusió i, paral·lelament es publicarà la corresponent notícia a la web del POUM.
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Director de l’equip redactor del POUM

Coordinadora de l’equip de participació ciutadana:

Josep Pou Vilalta

Laura Llavina Jurado

Manlleu 28 de novembre de 2016
Manlleu,
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4

CRONOGRAMA
FASE PRÈVIA AL PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA

FASE

FASE 0.PRELIMINAR

Accions informatives i de
participació

- Redacció i aprovació del
Programa de participació
- Inici dels treballs del POUM
- Elaboració del mapa d’actors
- Creació de la marca del POUM
- Creació de la web del POUM

Comunicació

- Disseny i preparació de les
eines i estratègies proposades

TEMPORALITZACIÓ
(aproximada)
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FASE III. APROVACIÓ
INICIAL DEL POUM

FASE II. AVANÇ
- Període d’informació pública
Avanç (30 dies)
- Recollida dels suggeriments i
aportacions de la ciutadania

Prescripcions legals

Febrer – Abril 2016

FASE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

- Tríptic informatiu i participatiu
- Sessions territorials de
participació ciutadana
- Sessions de participació als
centres d’ensenyament
secundari
- Roll-up’s informatius
- Passejades amb vistes al futur
- Vinils complementaris a les
passejades
- Capacitació per a l’exposició
pública

- Període d’exposició pública del
POUM aprovat inicialment (45
dies)
- Sol·licitud i recepció dels
informes sectorials i dels
ajuntaments limítrofes i
incorporació al document.
- Informe de les al·legacions
presentades.
- Oficina del POUM

FASE IV. APROVACIÓ
PROVISIONAL DEL POUM
- Resposta al·legacions
presentades i informes.
- Presentació de la
documentació a la Comissió
Territorial d’Urbanisme.

FASE POSTERIOR AL
PERÍODE
FASE V. APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL POUM
- Informació pública de
l’aprovació definitiva

Activació i actualització constant de les eines i estratègies comunicatives i de difusió
Desembre 2016 – Maig/Juny
2017

Juny 2017 – Octubre 2017

Octubre – Desembre 2017

