AJJUNTAMEN
NT DE RIBER
RA D’ONDARA

PROG
GRAMA
A DE PA
ARTICIP
PACIÓ CIUTAD
C
DANA

PLA D’ORD
DENACIÓ URBANÍST
U
TICA MUN
NICIPAL DE
E RIBERA D’ONDAR
RA
(LA
A SEGARR
RA)

9 dd’Abril de 20
013

Ajunttament de Ribera
R
d’Ond
dara

PR
ROGRAMA DE PARTICIPA
ACIÓ CIUTADANA
Pla d’Orddenació Mun
nicipal

EQU
UIP REDAC
CTOR
Esteffania Aguado
o Figueras (A
Arquitecte)
Martta Pros More
ell (Arquitectte Tècnic)

2

Ajunttament de Ribera
R
d’Ond
dara

PR
ROGRAMA DE
D PARTICIPA
ACIÓ CIUTADANA
Pla d’Orddenació Mun
nicipal

PROCÉS DE PA
ARTICIPACIÓ CIUTADA
ANA
A con
ntinuació s’eexposa el ma
arc legal, de la llei d’Urbanisme, en el
e qual s’enggloba el Proccès de
Particcipació Ciutaadana de Pla d’Ordenacióó Municipal de
d Riebra d’O
Ondara.
Text refós de la Llei
L d’Urbanisme. Decrett legislatiu 1//2010.
“Articlle 8. Publicitat i participació en
e els processoss de planejame
ent i de gestió urbanístics.
u
1. Es g
garanteixen i s’han
s
de fomen
ntar els drets dd’iniciativa, d’in
nformació i de participació dee la ciutadania
a en els
processsos urbanísticss de planejamen
nt i de gestió.
2. Els ajuntaments poden constituirr voluntàriamennt consells asseessors urbanísttics, com a òrgaans locals de caràcter
inform
matiu i deliberattiu, als efectes establerts
e
per l’’apartat 1.
3. Els p
processos urban
nístics de plane
ejament i de gesstió, i el conting
gut de les figure
es del planejam
ment i dels instruments
de gesstió, inclosos elss convenis, esta
an sotmesos al pprincipi de publlicitat.
4. Toth
hom té dret a obtenir dels orrganismes de l’’administració competent les dades certificaades que els pe
ermetin
assum
mir llurs obligaciions i l’exercici de
d l’activitat urrbanística.
5. La cciutadania té dret
d
a consulta
ar i ser informaada sobre el co
ontingut dels instruments de planejament i gestió
urbaníístics i, a aquests efectes:
a) En la info
ormació pública
a dels instrumeents de planejament urbanístic, cal que, conjjuntament amb
b el pla,
s’exposi un document com
mprensiu dels exxtrems següentts:
Prim
mer. Plànol de delimitació deels àmbits subjjectes a suspen
nsió de llicèncie
ies i de tramita
ació de
procediments, i concreció del term
mini de suspenssió i de l’abast de les llicènciess i tramitacionss que se
susp
penen.
Seg
gon. Un resum de l’abast dee llurs determin
nacions i, en el
e cas que es tracti de la re
evisió o
mod
dificació d’un instrument
i
de planejament urbanístic,
u
plànol d’identificacció dels àmbitss en els
quee l’ordenació proposada alteraa la vigent i resu
um de l’abast d’aquesta alteraació.
b) Cal garan
ntir l’accés telemàtic al continngut íntegre dells instruments de
d planejamentt urbanístic vige
ents.
c) Cal dona
ar publicitat perr mitjans telem
màtics de la convocatòria d’info
ormació públicaa en els proced
diments
de planejam
ment i gestió urrbanístics i dels acords d’aprovvació que s’adoptin en llur tram
mitació.
d) Es desen
nvolupen per reglament les fformes de conssulta i divulgacció dels instrum
ments urbanístiics i els
mitjans d’a
accés de la ciutadania a aquessts instrumentss i la prestació d’assistència ttècnica perquè puguin
comprendree’ls correctame
ent.
6. Els oorganismes púb
blics, els concesssionaris de serrveis públics i ells i les particula
ars han de facililitar la documen
ntació i
la info
ormació necessà
àries per a la re
edacció dels pla ns urbanístics.
anejament i de
e gestió urbannístics, els podeers públics han
n de respectar la iniciativa privada,
p
7. En matèria de pla
promooure‐la en la mesura
m
més àm
mplia possible i substituir‐la en
e els casos d’iinsuficiència o d’incomplimen
nt, sens
perjud
dici dels supòsitss d’actuació pú
ública directa.
8. La gestió urbanísttica es pot enccomanar tant a la iniciativa privada com a organismes dde caràcter públic i a
entitatts, societats o empreses
e
mixte
es.”
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DECR
RET 305/2006, de 18 de juliol,
j
pel quual s’aprova el
e Reglamen
nt de la Llei dd’urbanisme
e.
“Articlle 22. Programes de participa
ació ciutadana een el procés de
e planejament
22.1 P
Per facilitar la
a participació en el procéss de formulacció dels instru
uments de plaanejament urb
banístic,
l’admiinistració comp
petent pot apro
ovar el correspponent program
ma de participa
ació ciutadana,
a, d’acord amb el que
estableeix l’article 105
5 d’aquest Regla
ament.
22.2 EEl programa dee participació ciiutadana expreessa les mesurees i actuacions previstes per ttal de facilitar tant la
divulga
ació i la com
mprensió dels objectius i deel contingut deels treballs de
e planejament,
t, com la form
mulació
d’al∙leg
gacions, suggeriments o propostes alternativves en el marc del
d tràmit d’infformació públicca, i pot referir‐se a les
fases i continguts seg
güents:
a) Contingu
ut en relació am
mb la fase prèviaa al període d’in
nformació públlica:
1r. Accions
A
d’inforrmació i comunnicació, que difo
onguin l’acord d’iniciar el plannejament i faciilitin les
dad
des necessàries per donar coneeixement coneixxement suficien
nt del seu abastt i característiques.
Aqu
uestes accions poden
p
comprenndre la publicació i exposició al públic d’un aavanç de l’instrument
de planejament i la realització d’actes inform
matius, conferèn
ncies, presentaació d’estudis previs
p
i
altrres instruments similars.
2n. Canals de partticipació, on es defineixin els diferents
d
instrum
ments que es poosaran a dispossició de
la ciutadania
c
i less institucions pper recollir les seves
s
opinions,, així com per facilitar el deb
bat i la
pressentació de prropostes. Es pooden incloure enquestes,
e
entrevistes, debatts en grup, talllers de
prop
postes i similarrs. En tot cas, els canals prevvistos han de buscar
b
la intervvenció dels secctors de
pob
blació significattius en el territoori i no limitar‐‐se a una crida genèrica a la pparticipació. Aq
questes
actu
uacions poden ser
s complemenntades amb mitj
tjans telemàticss.
3r. Sistema de reccollida i anàlissi de les aporta
acions realitzad
des i la presenntació de l’informe de
resu
ultats d’aquest procés.
b) Contingu
ut en relació am
mb el període d’i’informació púb
blica:
1r. Mecanismes
M
d’’informació sobbre l’ordenació proposada
p
per l’instrument approvat inicialme
ent.
2n. Mecanismes d’informació
d
peer donar a con
nèixer l’oberturra d’aquest peeríode i el siste
ema de
reco
ollida d’al∙legaccions i propostees de manera que
q faciliti la seva presentació,, habilitant els mitjans
m
i elss espais adientss d’acord amb lees característiq
ques del territorri.
c) Contingu
ut en relació am
mb la fase posteerior al període d’informació pú
ública:
1r. Realització d’un
n informe de vaaloració de les propostes
p
i iniciiatives presentaades en totes le
es fases
del procediment d’elaboració.
2n. Mecanismes de
e publicitat del contingut de l’’informe de valo
oració.
22.3 L’acord d’aprova
ació del progra
ama de particippació ciutadana
a es publica per edicte al diariri o Butlletí Oficcial que
corresp
pongui i el seu
u contingut pot ser objecte dde consulta pú
ública a les dep
pendències i enn l’horari que l’edicte
assenyyali, sens perjud
dici de l’adopció
ó de qualsevol aaltra mesura dee divulgació o publicitat.”
p
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Dins del marc leggal de la leggislació urbaanística vigen
nt, l’Equip Redactor del POUM de Ribera
R
dara, i amb
b la coluntatt de potencciar al màxiim la participació ciuta dana, propo
osa el
d’Ond
següeent programa de Particip
pació Ciutadaana:

PROGR
RAMANA D
DE PARTICIP
PACIÓ CIUTA
ADANA

‐
‐

‐
‐

‐

‐

C
Creació d’un
na Comissió de Seguimennt amb funció de canalittzar les iniciaatives i inquiietuds
d
dels habitantts de la població.
LLa Comissió de Seguime
ent, ha de sser lo més representativ
r
va possible, la poden fo
ormar
m
membres dee l’equip de govern, ciuttadans, reprresentants d’associacionns municipalss com
p
poden ser asssociació de veïns, assocciació de com
merciants, aiixí com qualssevol agent privat
o públic que representi a un nom
mbre de ciutadans, sense marginar cap sector de la
p
població.
EEn els municcipis on hi ha
agi més d’unn nucli urbpaa, seria convvenient que a la Comissiño de
SSeguiment, hi
h hagués rep
presentació de cadascun
n dels nuclis.
LLa Comissió
ó de Seguiment, juntaament amb
b l’Equip Redactor,
R
reealitzarà sessions
iinformativess col∙lectivess, obertes a tots els ciutadans. Degut
D
a less característtiques
iintrínseques del municip
pi, el qual es troba formaat per 12 nuclis urbans, aquestes sessions
ees realitzaraan sectorialm
ment per grrups de 3 ó 4 nuclis per jornada informativa,, amb
ll’objecte de millorar i ga
arantir la deemocràcia en
n els processos de Parti cipació Ciuta
adana
d
del POUM.
P
Paral∙lelameent a aqueste
es sessions i nformatives,, s’exposarà públicamennt en l’Ajunta
ament
d
de Ribera d’’Ondara el contingut
c
dee la informacció del POUM
M que es obbjecte d’exp
posició
p
pública, aqueests romand
drà obert a q ualsevol ciuttadà.
LLa comissió, farà reunions amb l’’equip redactor, quan es considerri convenien
nt. La
C
Comissió també podrà fer reunionns pel seu compte, se
ense la pressència de l’’equip
rredactor.

FASES DEL PROCÈS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En la primera fase, la comisssió servirà pper a conèixxer les preoccupacions i ddetalls que siguin
importants per alls habitants del
d municiì, i la seva mem
mòria.
‐

‐

‐

Realització de sessions informaatives, per grups de nuclis urba ns, amb ob
bjecte
d’informaar als ciutada
ans així com
m recollir les iquietuds, re
ecomanacionns, o observa
acions
que els ciiutadants vulguin fer al rrespecte.
En resum
m, recollir totta la informaació possible
e sobre el municipi,
m
des del punt de
e vista
dels seuss habitants, com
c
a afegitt a les inform
macions que port aportaar l’administrració i
les companyies subm
ministradoress de serveis.
eixi per a qu e l’equip red
dactor
En aquesta etapa, és important qque la comiunicació serve
conegui tots
t aquests detalls i els ppugui tenir en
e compte en
n els següentts passos.
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En aquessta etapa, la
a comissió dde seguimen
nt acompanyyarà a l’equiip redactor, en la
concreció
ó dels detallss del Pla d’Orrdenació Urb
banística Municipal.
La comisssió haurà d’aconseguir eexplicar a l’e
equip redacttor quines sóón les aspira
acions
raonables del municip
pi en quant aal seu desenvolupament futur.
La comisssió de seguim
ment, haurà de comunicar les preocu
upacions quee els habitan
nts del
municipi tinguin en quant
q
a sisteemes de comunicació i vials: Identifficants camiins de
comunicaaicó amb pob
bles veïns, seervituds de pas
p i camins d’accés trad icionals.
També es
e demanarà
à a la comi ssió, una vaaloració sob
bre els actu als accessoss a la
població, considerant tant els aaccessos actuals com a l’aparició dee futures viies de
comunicaació.
La comisssió de seguim
ment haurà de comunicar els possib
bles conflictees d’ús en qu
uant a
usos agríícoles i rama
aders o de crria d’animalss, i els confliictes que hi pugui haverr en la
gestió de residus d’aq
questes instaal∙lacions.
ó principal de
d la comisssió de segu
uiment del pla, serà la convocatòrria de
La funció
reunions amb l’equip
p redactor, laa recollida d’opinions
d
de
els habitantss del municip
pi, i la
tasca de fer públiqu
ues les tasquues de dese
envolupamen
nt del pla aal màxim po
ossible
d’habitan
nts del municcipi.
A l’Ajuntaament, o al lloc que es consideri op
portú s’habilitarà un esp ai per a exp
posició
dels doccuments, o algun altree medi d’e
exposició, i un sistem a per a recollir
suggerim
ments de perssones que noo forminpartt de la comisssió de seguim
ment.
L’objectiu
u de la sego
ona fase, és arribar a la redacció del Pla d’Ordeenació Urban
nística
Municipaal, per a l’aprrovació iniciaal, i que gràccies a la partticipació ciuttadana, el no
ombre
d’al∙legaccions sigui el mínim poss ible.

e: La comissió, tindrà la funció de co
ontinuar don
nant a coneixxer els continguts
En la segona fase
del pla.
‐

‐

En aquesta fase es co
onsidera fina litza l’Aprovaació Inicial del POUM, i ss’inclou l’exp
posició
pública d’un
d
mes del
d docume nt d’Aprovaació Inicial en una zo na habilitad
da de
l’Ajuntam
ment.
En col∙lab
boració amb l’equip redaactor, es reallitzarà l’assessorament nnecessari sob
bre els
contingutts del pla i sobre l es possible
es modificaccions com a conseqü
üència
d’al∙legaccions o canvis proposatss per la Com
missió d’Urbanisme de la Generalitat per a
l’aprovacció definitiva del pla.

M
Pros Morell
M
Estefania Aguadoo Figueras – Marta
EEquip redacto
or
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