
POUM la secuita

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’article 59.3.a) del Decret legislatiu 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), disposa que en la 
memòria  dels  plans  d’ordenació  urbanística  municipal  s’ha  d’incloure  el  programa  de  participació 
ciutadana que s’aplicarà en el decurs del procés de formulació i tramitació del pla fins a la seva aprovació, 
amb  la  finalitat  de  garantir  els  drets  d’iniciativa,  d’informació  i  de  participació  dels  ciutadans  en  els 
processos de planejament i de gestió.

L’Ajuntament  creu  necessari  posar  l’èmfasi  en  la  necessitat  de  definir  les  polítiques  públiques,  i,  en 
concret, el planejament integral i estratègic del territori, amb la participació dels veïns.

El  programa de participació ciutadana estableix tot  el  procés de participació  en la formulació del  Pla 
general  d’ordenació  urbana  (en  endavant,  POUM)  i  relaciona  els  mecanismes  de  consulta  i  de 
participació, tant els creats específicament amb aquesta finalitat, com els mecanismes legals existents.

1.- OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Aquest Programa de participació ciutadana s’emmarca en l’article 8 del  Decret legislatiu 1/2010, Text 
refós de la Llei  d’urbanisme (TRLU) i  l’article 21,  22 i  23 del  Decret  305/2006,  Reglament de la  Llei 
d’urbanisme (RLU).

Té com a objectiu garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per l’article 8 del Decret Legislatiu 1/2010, 
sobre publicitat i participació en els processos de planejament i gestió urbanística I en aquest sentit ha 
d’expressar les mesures i actuacions previstes per garantir i fomentar els drets d’iniciativa, informació i de 
participació dels ciutadans. 

2.- FONAMENT JURÍDIC DE LA FORMULACIÓ DEL PROGRAMA

El fonament legal que empara aquest document es l’article 8 i l’article 59.3.a) del Decret legislatiu 1/2010, 
TRLU.

L’article 59 del Decret legislatiu 1/2010, disposa que en la memòria dels plans d’ordenació urbanística 
municipal s’ha d’incloure el programa de participació ciutadana que s’aplicarà en el decurs del procés de 
formulació i tramitació del pla fins a la seva aprovació, per tal de garantir l’efectivitat dels drets reconeguts 
per l’article de l’esmentada normativa. 

Tanmateix, els articles 21, 22, 23, 101, 105, 106 del Decret 305/2006 RLU detalla el contingut i el tràmit 
d’aprovació i publicació. Estableix que el Programa de participació ciutadana, expressarà les mesures i 
actuacions  previstes  per  garantir  i  fomentar  els  drets  d’iniciativa,  d’informació  i  de  participació  dels 
ciutadans.

El programa de participació ciutadana pot abastar tant la fase prèvia a la redacció dels documents de les 
figures  de  planejament  com  el  període  de  la  seva  formació  i  les  fases  posteriors,  a  partir  de  la 
convocatòria  d’informació  pública,  amb la  finalitat  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 al llarg de la preceptiva informació pública a convocar després de l’aprovació inicial.

L’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana es publica per edicte al BOP Tarragona i els 
seu contingut pot ser objecte de consulta pública, sens perjudici de l’adopció de qualsevol altra mesura de 
divulgació o publicitat.

3.- FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1A. FASE DE PARTICIPACIÓ (any 2012, aprox.)

Fase d’informació
1.- Se presentaran als mitjans de comunicació i a la ciutadania en general l’equip redactor, el calendari i el 
programa de treball. Aquesta presentació se farà a la Sala de Plens de l’Ajuntament i casals dels nuclis de 
població del terme municipa, i es publicarà en la web de l’Ajuntament (www.lasecuita.cat) i en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament.
2.- S’elaborarà i es publicarà material informatiu i de difusió que reculli una introducció genèrica al POUM 
(definició, expectatives i intencions) i la descripció de les estructures i mecanismes de participació en el 
POUM.
3.- L’Ajuntament utilitzarà els mitjans de què disposa per a difondre a tota la ciutadania la informació sobre 
el POUM (web, revista i qualsevol altre mitjà que garanteixi una difusió general).



4.- Una vegada aprovat l’avanç del POUM:
- Se convocarà un acte públic informatiu a la Sala de Plens i Casals. 
- Se publicarà material informatiu d’aquest avanç del POUM a la pàgina web de l’ajuntament  i a través de 
la  revista  amb l’objectiu  de  difondre  els  continguts  generals  i  de desenvolupament  del  nou POUM i 
d’implicar  als  ciutadans  i  ciutadanes  a  fi  que  participin  activament  en  la  definició  del  nou  model  de 
desenvolupament del municipi.
- En la mateixa publicació es facilitaran els mitjans per a la participació ciutadana: per a la presentació de 
suggeriments i alternatives i per a la participació activa en les jornades de participació.
- S’exposarà, també, tota la documentació de l’avanç del POUM a les oficines de l’Ajuntament, indicant 
l’horari i el termini per poder examinar-la, i es posarà a disposició dels ciutadans els mitjans per recollir 
suggeriments i propostes: a través del Registre General de l’Ajuntament.

Fase de debat ciutadà:

Mitjançant la web s’obrirà la participació ciutadana, amb l’objectiu de facilitar una participació oberta i 
plural i promoure la participació de la ciutadania no associada, per impulsar el debat i la reflexió al voltant 
dels grans eixos temàtics i perquè els ciutadans puguin posar de manifest els seus suggeriments i les 
seves propostes, i si s’escau es desenvoluparan jornades de participació.

Fase de creació dels òrgans de participació:

1.- Comissió d’Estudi – Àrea Tècnica
El reglament orgànic municipal (ROM) va crear la Comissió d’Estudi especifica de l’àrea tècnica que ha de 
dictaminar  amb  caràcter  previ  els  acords  del  ple,  i  que  entre  les  seves  competències  s’inclou  el 
Planejament urbanístic. 

2.- Comissió de Seguiment,
Es crearà una comissió de seguiment dels treballs de redacció del POUM, que funcionalment serà una 
subcomissió de la comissió d’estudi de l’àrea tècnica.

La comissió de seguiment serà l’òrgan de participació de les entitats locals operatives del municipi, amb la 
funció de canalitzar les inquietuds i les iniciatives de les associacions i entitats locals, per adreçar-les 
l’equip redactor i a la Comissió d’Estudi a través dels cinc eixos temàtics:

Territori I Desenvolupament Urbà Ordenació  del  sol,  infraestructures,  comunicacions,  mobilitat, 
transport públic

Desenvolupament Econòmic I 
Ocupació

Activitat  econòmica:  comerç,  empresa,  indústria,  turisme,  noves 
ocupacions, formació, treball i equipaments

Medi Ambient I Sostenibilitat Patrimoni natural, gestió de residus, cicle integral de l’aigua, energia, 
espais lliures, zones de protecció ambiental i educació mediambiental

Cultura, Educació I Formació Educació,  ensenyament,  equipaments  culturals  i  educatius,  serveis 
culturals i oci

Qualitat De Vida I Cohesió Social Habitatge  i  equipaments  socials,  sanitat,  integració  social,  igualtat, 
participació ciutadana, immigració, seguretat urbana i justícia social

La Comissió de Seguiment, com a subcomissió de la comissió d’estudi de l’àrea tècnica, li serà d’aplicació 
les normes de funcionament de les comissions d’estudi així com els art. 22 i ss – òrgans col·legiats, de la 
llei  30/92  Llei  de  Regim  Jurídic  de  les  Administracions  Publiques  i  Procediment  administratiu  comú 
(LRJAP PAC) 

Als efectes que sigui operativa es fixa un nombre màxim de membres de la comissió en 17 membres.

Presidència Alcalde o regidor en qui delegui

Vocals (8) 1 regidor de cada grup municipal amb vot ponderat pel nombre de regidors del grup.
 
(8)  Un  representant  per  cada  Entitat  local,  nomenats  per  l’alcalde  a  proposta  dels 
Presidents de les entitats locals operatives existents fins a la data d’aprovació del programa 
de participació ciutadana 
 

Tècnic L’equip redactor 

Secretari el  secretari  de  l’Ajuntament  o  funcionari  en  qui  delegui,  que  desenvolupa  les  tasques 



d’assessor jurídic.

Invitats Els regidors no membres són invitats nats de la Comissió de seguiment.
Tots els membres podrà sol·licitar a la Presidència l’assistència d’invitats d’experts o altres 
per a tasques d’assessorament o informe.
 

Vigència La Comissió de Seguiment serà vigent fins a l’aprovació definitiva del POUM

2A. FASE DE PARTICIPACIÓ (any 2013, aprox.)

En  aquesta  fase,  el  ple  municipal  haurà  d’aprovar  inicialment  el  POUM de  La  Secuita.  Després  de 
l’aprovació inicial, els documents del  Pla s’hauran de sotmetre a informació pública i  a un procés de 
participació ciutadana, pel  termini  d’un mes. En aquest període s’han de desenvolupar les actuacions 
següents:
1.  S’exposaran  públicament  els  treballs  que  contenen  els  criteris  generals  del  nou  ordenament  del 
municipi.
2. Se presentaran públicament aquests treballs a tots els ciutadans i les ciutadanes en general.
3. Es mantindran els mitjans creats en la primera fase de participació, per a fer la presentació de les 
propostes i suggeriments ciutadans.
4. S’establiran els mecanismes per a rebre informació i assessorament, i per fer la consulta directa dels 
documents que contenen aquests treballs.

3A. FASE DE PARTICIPACIÓ (any 2014, aprox.)
Quan finalitzi el període d’exposició pública es desenvoluparan les actuacions següents:
1. Se donarà publicitat al document aprovat inicialment, fent públiques:
a) Totes les propostes i iniciatives presentades.
b) L’informe tècnic, elaborat per l’equip redactor, en relació a totes les propostes i iniciatives presentades.
b) La resolució municipal d’acceptació o no acceptació de les propostes i iniciatives presentades, la qual 
hauran de ser motivades.
c) Les modificacions derivades de les al·legacions, si s’escau.

L’informe a les al·legacions i la resolució municipal, així com els informes sectorials i les modificacions 
derivades d’uns i altres s’han d’incloure com a document del Pla, que serà públic i podrà ser consultat en 
la fase posterior a l’aprovació provisional.
L’Ajuntament  informarà  els  ciutadans  del  municipi  de  l’aprovació  provisional  del  POUM utilitzant  els 
mitjans abans citats: web, butlletí municipal i qualsevol altre mitjà que en 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 dels 
articles 92.3 del Decret legislatiu 1/2010, TRLU, i 112 del Decret 305/2006, RLU.

FASE POSTERIOR
Una vegada aprovat definitivament  el  Pla,  l’Ajuntament  ha d’exposar tota  la documentació  definitiva i 
publicar material informatiu amb l’objectiu de difondre els continguts generals i de desenvolupament del 
nou POUM aprovats definitivament.
Per a aquesta difusió ha d’utilitzar tots els mitjans al seu abast (web, revista municipal i qualsevol altre 
mitjà que en garanteixi una difusió general).

REGLA GENERAL
A  més,  i  donant  compliment  a  l’article  10  del  Decret  Llei  1/2007  de  mesures  urgents  en  matèria 
urbanística, es garantirà l’accés telemàtic a aquest instrument de planejament i la prestació d’assistència 
tècnica per a la seva comprensió.

La Secuita 16 de desembre de 2011.

Diligència : Per fer constar que el  PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ha estat aprovat per 
l’ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 16-12-2011

Vist-i-Plau l’Alcalde  El Secretari


