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1 DESCRIPCIO GENERAL 

El POUM 6s un instrument d'ordenacid integral del municipi que ha de permetre planificar el 

desenvolupament del territori i que, per tant, afecta directament al conjunt de la poblacid de 

Manresa i el seu entorn immediat 

Correspon als plans d'ordenacid urbanistica: 

- Classificar el s6l, amb vista a I'establiment del regim juridic corresponent. 

Definir el model d'implantaci6 urbana i les determinacions per al desenvolupament 

urbanistic. 

Definir I'estructura general que cal aportar per a I'ordenaci6 urbanistica del territori. 

Establir les pautes per fer-ne el desenvolupament. 

Determinar les circumstancies que en poden produir la modificacid o la revisid. 

Quines son les fases d'un POUM? 

Es diferencien 5 fases durant el proces d'elaboracid d'un POUM: 

Fase 0. Fase previa. Acord d'inici de revisid de planejament. El consistori municipal aprova la 

tramitacid de formulacid o revisid del planejament urbanistic municipal. 

Fase 1. Avanc de planejament. El consistori aprova i sotmet a informacid publica els avancos 

dels instruments de planejament urbanistic. El document d'Avanc de POUM ha de contenir: els 

objectius generals del pla; una sintesi de les alternatives considerades; una slntesi dels criteris 

urbanistics, ambientals i socials; la descripcid de les caracteristiques basiques de la proposta; i 

un informe ambiental previ. 

Fase 2. Aprovacio inicial. El consistori aprova la proposta inicial del POUM. El document 

s'exposa a informacid publica per un termini d'un mes per recollir possibles allegations. Durant 

aquest periode, se sol*licita un informe als organismes amb competencies sectorials, que Than 

d'emetre dins aquest termini 

Fase 3. Aprovacio provisional. El consistori aprova de nou la proposta un cop resoltes les 

allegations. Despres, el document s'envia a la Comissid territorial d'Urbanisme de la 

Generalitat de Catalunya perque sigui aprovat definitivament. 

Fase 4. Aprovacio definitiva. La comissi6 territorial d'urbanisme sol acordar I'aprovacid 

definitiva del document amb prescriptions puntuals que no exigeixen un nou tramit d'informacid 

publica perd que requereixen la redaccid d'un document refds. 

Fase 5. Text refds de I'aprovacio definitiva. Un cop I'Ajuntament ha verificat el text refds, 

aquest es tramet de nou a la Comissid territorial d'Urbanisme per tal que procedeixi a la seva 

publicacid al DOGC, moment en el qual el nou planejament sera executiu. 
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1.1 MARC NORMATIU 

La darrera regulacio urbanistica de Catalunya ha apostat per un model participate en el 

desenvolupament dels POUMs que prioritza tant la informacio sobre els trebslls que es 

realitzin, com la participacio activa en les diferen:s fases del proces per tal d'assolir un elevat 

nivell d'iniciativa i implicacio de la ciutadania en el planejament i el futur desenvolupament del 

municipi. 

El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text ref6s de la llei d'urbanisme 

de Catalunya incorpora tant el fet de donar publicitat als treballs i a les diverses fases de 

tramitacio, com el d'incentivar la participacio ciutadana activa. Cal doncs, determinar els 

mecanismes de participacio mitjancant I'elaboracib d'un programa que correlacionara el proces 

tecnic d'elaboracio del POUM amb el proces participate. El Decret 305/2006 de 18 de juliol 

aprova el reglament de desenvolupament de la llei d'Urbanisme de Catalunya i, segons Particle 

101, d'aquest reglament el Programa de Participacio Ciutadana es obligator!. En I'article 22 

s'estableix que el programa de participacio ciutadana expressa les mesures i actuacions per 

facilitar tant la divulgacio i la comprensio dels objectius i del contingut dels treballs de 

planejament, com la formulacio d'al legacions, suggeriments o propostes alternatives en el 

marc del tramit d'informacio publica. 

Aixi mateix es recullen els continguts de les diferents fases: 

a) contingut en relacio a la fase previa al periode d'informacio publica. 

a.accions d'informacio i comunicacio que difonguin lacord d'inici del planejament i 

facilitin les dades necessaries per donar suficient coneixement del seu abast i 

caracteristiques 

b.canals de participacio on es defineixin els diferents instruments que posaran a 

disposicio de la ciutadania i les institucions per recollir les seves opinions, aixi com 

per facilitar el debat i la presentacio de propostes 

c.sistema de recollida i analisi de les aportacions realitzades i la presentacio de 

I'mforme de resultats d'aquest proces. 

b) contingut en relacio al periode d'informacio publica: 

a. mecanismes d'informacio sobre I'ordenacio proposada 

b. mecanismes d'informacio per donar a coneixer I'obertura d'aquest periode 

sistema de recollida d'al legacions i propostes. 

el 

c) contingut en relacio a la fase posterior al periode d'informacio publica: 

a.realitzacio d'un informe de valoracio de les propostes i iniciatives presentades en 

totes les fases del proces d'elaboracio 

b. mecanismes de publicitat del contingut de I'informe de valoracio 

Finalment, el text refos del Reglament de Participacib Ciutadana de I'ajuntament de Manresa 

(aprovat el 27/6/2002 i modificat el 2/3/2009) recutl enVarticle 13 I'obligatorietat de I'ajuntament 
d'informar sobre les normes, els acords i els projectes municipals i, en I'article 19, s'estableix 

especificament que, I'Ajuntament, ha de garantir la participacio ciutadana en el disseny de les 

actuacions municipals importants. 
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Aixi doncs, el programa de participacid ciutadana garanteix j fomenta els drets d'iniciativa, 

d'informacid i de participacid dels ciutadans i ciutadanes en els processos urbanistics de 

planejament i gestid del POUM. 

1.2 RAONS QUE FAN NECESSARIA LA REDACCI6 DEL POUM 

Disposar d'un Text refds, grafic i normatiu, que contingui una informacid clara del 

planejament vigent adrecada als ciutadans. 

• Adequar el planejament general al nou marc definit pel planejament territorial. 

- Adequar el planejament al nou marc legal urbanlstic de la darrera decada a Catalunya 

Definir nous pollgons d'actuacid. 

Estudiar els parametres edificatoris d'alguns sectors de la ciutat per tal de millorar la 

qualitat i el paisatge urbans i millorar les condicions tecniques i d'habitabilitat de 

I'edificacid. 

- Tractar el sdl no urbanitzable sota el concepte d'anella verda i actualitzar la seva 

regulacid definint pares agricoles, mediambientals, paisatgfstics, eliminant els Plans 

Especials del Pla vigent. 

Generar un proces de reflexid, estudi, i finalment de decisid que porti a la consolidacid 

d'un model de ciutat compacta, sostenible, amable i gestionable urbanIsticament, per 

als propers vint anys. 

1.3 OBJECTIUS 

Informar a la ciutadania del contingut del pla, de les seves fases de redaccid i dels 

canals de participacid. 

- Copsar la visid general que de la prdpia ciutat en tenen els ciutadans, tant a nivell 

general com de determinats aspectes claus, de manera que I'equip redactor pugui 

elaborar un programa de ciutat ajustat a les necessitats. 

Entrar en contacte amb els diferents ambits sectorials que en algun o altre moment 

queden regits per les decisions del pla, per tal de coneixer les seves inquietuds i 

necessitats. 

- Informar del contingut dels diferents documents que s'aprovin, de manera que tothom 

pugui disposar del coneixement necessari per poder-ne opinar i fer suggeriments a 

traves dels canals que es prevegin a tal efecte. 

Informar del desenvolupament del proces fins i tot quan aquest hagi traspassat I'ambit 

municipal. 

Informar de la publicacid i vigencia del document. 

1.4 RESULTATS ESPERATS 

Els resultats esperats, es basen en I'elaboracid del POUM de manera participada, comptant 

amb la implicacid de la ciutadania de Manresa despres d'haver obert el proces de revisid 

urbanistica a debat i consens. 

Mes concretament, s'esperen del proces participate resultats tant relacionals com substantius, 

que venen a sumar-se als principis d'informacid i transparencia sobre les politiques publiques: 
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Resultats relacionals: s'espera que el proces participate contribueixi a una major 

implicacio de la poblacio amb el proces de revisio urbanistica del municipi, i a 

1'enfortiment de les relacions entre els diferents agents que intervindran en el proces 

participatiu. 

Resultats substantius: s'espera obtenir, a mes dels informes de cada taller de 

participacio, dues sintesis de conclusions: una al final de la fase previa a I'Avanc de Pla 

i una al final de la fase posterior a I'Avanc, per tal de facilitar tant la difusio dels 

resultats com les revisions tecnica i politica. 

La sintesi de conclusions de la fase previa (Fase 0.2) recollira els criteris ciutadans que s'han 

de tenir en compte per I'elaboracio del POUM: serviran per a I'elaboracio del document d'Avanc 

de planejament. 

La sintesi de conclusions de la fase posterior a I'Avanc {Fase 1) servira per elaborar la 

documentacio del POUM per a i'aprovacio inicial. 
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2 ESTRUCTURA DEL PROCES 

2.1 AGENTS PARTICIPANTS 

Es vol garantir el dret a participar del conjunt de ciutadans i ciutadanes de Manresa, ja sigui a 

traves de les entitats del municipi com de la ciutadania a tltol individual. 

Aixl doncs, la sequencia d'accions i espais de debat i reflexid que es dinamitzaran durant el 

proces promouran la participacid de: 

Regidors/es i teenies municipals de diferents arees: utilitzacid de sistemes interns de 

comunicacid per tal de mantenir-los informats i convidar-los als espais participatius previstos 

per aquests agents. 

Representants de coMectius organitzats (entitats i associacions): S'implementaran diferents 

estrategies de captacid: tramesa de cartes personalitzades, trucades estrategiques a agents 

associatius claus i trucades als liders associatius de les diferents entitats; tramesa de correus 

electrdnics personalitzats i aprofitament dels equipaments de proximitat que utilitzen les 

diferents entitats per deixar informacid sobre el proces i les possibilitats de participacid. 

Ciutadania a titol individual: s'arribara a aquest collectiu a traves d'una enquesta al web 

municipal i els tallers participatius. 

2.2 CANALS DE PARTICIPACI6 

Els canals de participacid que s'utilitzaran per recollir les opinions de la ciutadania i les 

institucions, i per facilitar el debat i la presentacid de les propostes en cadascuna de les fases 

de redaccid del Pla seran: 

La Comissid de seguiment del POUM tindra naturalesa informativa i deliberativa. La seva 

funcid sera efectuar el seguiment dels treballs del POUM, aportar iniciatives, opinar sobre 

alternatives, valorar les propostes realitzades per I'equip redactor i emetre informe 0 

recomanacions sobre les questions que li siguin sotmeses. Sera presidida per I'Alcalde i tindra 

com a vicepresident el tinent d'alcalde d'Urbanisme i Paisatge. L'integraran els membres de la 

comissid informativa de Territori i Paisatge, i la seva composicid i regim de funcionament queda 

concretat per resolucid d'Alcaldia. La comissid de seguiment es reunira amb I'equip redactor del 

POUM cada dos mesos. 

Ei Consell Assessor Urbanfstic tindra la funcid de valorar i assessorar en les diferents fases 

de redaccid del POUM. Estara format per persones de reconeguda valua en diferents ambits. 

La seva composicid i regim de funcionament quedara concretat segons aprovacid del Pie 

Municipal. El consell assessor es reunira amb I'equip redactor del POUM cada dos mesos. 

El Consell de Ciutat, com a maxim drgan consultiu i de participacid en el qual es ddna compte 

de la feina desenvolupada pel govern municipal, pels consells de districte i per la comissid 

permanent del consell de ciutat, format pels membres dels Consells de Districte, dels Consells 
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sectorials, agents socials, regidors i ciutadania en general, participara en el proces de redaccio 

del POUM valorant els resultats de cada fase del proces de redaccio del POUM, a partir de la 

fase 1. 

Els Consells sectorials, com a organs de participacio consultius que canalitzen iniciatives i 

inquietuds ciutadanes en ambits concrets d'interes per a la ciutat. formats per regidors, entitats, 

agents socials, institucions publiques i persones a titol individual, aportaran les visions propies 

de cadascun dels seus ambits d'actuacio. Els Consells sectorials participants seran els de: 

Urbanisme, Mobilitat, Cultura, Gent gran. Salut, Escolar, Esports i Turisme. 

Els Consells de Districte, com a organs de participacio consultius dels quals es dota 

I'Ajuntament per assessorar-se i rebre respostes de la ciutadania respecte un territori concret, 

formats per regidors, entitats veinals, entitats i ciutadans del propi territori, tindran ia funcio 

d'aportar una visio del territori concret al proces de redaccio del POUM. 

Espais de debat coMectiu, adrecats a organismes, agents sectorials i persones a titol 

individual, que tindran com a funcio recollir I'opinio del conjunt de la ciutadania. Es concretaran 

mitjancant tallers de participacio. 

L'Oficina del Pla, tindra com a funcio la redaccio del nou POUM i I'atencio individualitzada a la 

ciutadania en el proces de tramitacio i aprovacio del Pla. 
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3 PLANIFICACIO DE LES ACTIVITATS 

3.1 METODOLOGIA I FASES DEL PROCES PARTICIPATIU 

Donat que la revisi6 del planejament general es un proces llarg en el temps i complex i que, a 

mes, existeixen diferents gratis de concrecid en els treballs teenies a desenvolupar per a la 

redaccid del POUM, es planteja treballar amb una metodologia que combini aportacions 

individuals i debats collectius. 

A mes de les aportacions individuals que es puguin fer al llarg del proces, prenen especial 

rellevancia en el mateix els espais de debat collectiu (i els seus resultats), ja que es en aquests 

espais on les aportacions individuals es posen en comu, es contrasten, s'enriqueixen... i on es 

poden construir criteris i propostes de consens, i es poden establir prioritats comunes, etc. 

Aquests espais de debat coMectiu es concretaran en Tallers de participacid. 

Per tal que tothom pugui expressar la seva opinid, i per facilitar els objectius dels tallers, els 

debats es desenvoluparan en grups que no superin les 8-15 persones, perque resultin 

operatius. Cada grup estara conduit per una persona que dinamitzara i moderara els debats, i 

recollira els resultats dels mateixos. 

Per tal de centrar el marc de debat en cada taller, i per aportar tambe elements de debat, aixi 

com la informacid necessaria en cada ocasid, cada taller de participacid tindra un moment previ 

d'informacid. 

En aquells tallers on es desenvolupin simultaniament varis grups de debat, hi haura dos 

moments de sessid plenaria: el moment d'informacid i el moment posterior als grups de debat, 

on s'exposaran els resultats dels mateixos amb totes les persones participants en la sessid. 

El proces participatiu s'organitzara en diferents fases, que correspondran amb les fases de 

tramitacid del Pla: 

Fase 0. Fase previa 

0.1. Disseny del proces, campanya d'informacid i presentacid publics 

En aquesta primera fase s'ha de constituir la Comissid de Seguiment i el Consell Assessor 

Urbanistic. 

Es portara a terme una campanya informativa i comunicativa a la ciutadania sobre I'inici dels 

treballs previs a la formulacid del POUM i del seu programa de participacid. 

Es creara un espai especific al web municipal per anar informant del proces i es penjara 

documentacid d'interes per a la ciutadania, formularis d'opinid, aixi com els resultats de les 

diferents fases de participacid ciutadana. 

La presentacid publica de les llnies estrategiques del Pla i del proces participate es fara per tal 

de donar a coneixer, resoldre dubtes i visualitzar I'inici del proces amb la poblacid en general. 

En aquesta presentacid s'expressara la voluntat politica que impulsa el proces participatiu, i es 

presentara I'equip redactor del POUM (que centrara el marc de debat) i els responsables 

teenies del proces participatiu, que explicaran el proces de participacid ciutadana previst. 

0.2. Informacid, debat i reflexid entorn al model de ciutat per a I'elaboracid de I'Avanc de 

Pla 
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Per aquesta fase el treball es centrara sobretot en rorganitzacio de tallers d'analisi dels barris 

en particular i de la ciutat en general. Aquests tallers tindran 1'objectiu de copsar I'opinib del 

conjunt de la ciutadania sobre els principals aspec.es de la ciutat: urbanisme, entorn ambiental, 

serveis. equipaments, espai public, mobilitat, infraestructures. seguretat viaria, cultura, 

economia, posicio territorial, etc, i tambe per sondejar possibles solucions urbanlstiques a les 

demandes. 

Tallers per agrupacions de barris: es realitzaran quatre tallers els quals englobaran 

tots els barris de la ciutat. 

Tallers sectorials: tallers especifics per ambits determinats: partits politics, entitats,... 

Fase 1. Contrast de I'Avanc de Pla 

Aquesla fase s'iniciara quan es compti amb el document aprovat de I'Avanc del POUM. 

Aquesta fase servira per donar a coneixer entre la ciutadania la proposta d'Avanc de Pla i 

recolhr les propostes i suggeriments que sorgeixin. 

Es realitzara una sessio de retorn del document a cada agrupacio de barris, amb una 

presentacio publica dels treballs. Paral lelament es recolliran les aportacions i suggeriments 

dels cfutadans a traves del web municipal i de I'oficina del Pla. Durant aquesta fase. la 

documentacio de I'Avanc s'exposara a la planta baixa de I'Oficina del Pla, per tal que tothom 

pugui coneixer i valorar les primeres propostes generals. 

Fase 2. Aprovacio inicial, tramitacio, retorn a la ciutadania i seguiment del proces. 

A partir de I'aprovacio inicial s'obre el preceptiu periode d'informacib publica, en el qual la 

ciutadania podra presentar allegacions durant el termini establert per la llei. 

Es realitzara una sessio de retorn del document a cada agrupacio de barris, amb una 

presentacio publica dels treballs. La documentacio de I'aprovacio inicial del POUM s'exposara a 

la planta baixa de I'Oficina del Pla. per tal que tothom la pugui coneixer i valorar-ne el contingut. 

Durant aquesta fase es recolliran totes les allegacions i es traslladaran a I'equip redactor 

perque redacti I'informe preceptiu i elabori el nou document que s'hi ajusti. 

Fases 3-4-5. Aprovacio provisional i definitiva del POUM. 

Un cop s'hagi realitzat I'aprovacio provisional del planejament general es continuara amb la 

tasca de comunicacio i informacio a la ciutadania sobre I'estat de tramitacio del planejament i 

sobre els seus continguts. 

Pla d'Ordenacio Urbanislica Municipal -PROGRAMA DEPARTICIPACIO CIUTADANA 

PI.Major, 1,5 i 6 - 08241 - Manresa (Bages) - Tel.:938782300 - Fax: 938782307 - ajt@ajmanresa.cat - NIF: P-0811200-E 



3.2 CALENDARI DE TREBALLS 

* A mesura que avancin els Ireballs s'elaboraran els calendars de les fases 2 i 3 
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4 PLATAFORMES DE DIFUSIO 

L'esforc sobre la difusio del proces sera especialment significatiu en I'inici del mateix, ja que 

aquest moment ha de servir per donar a coneixer el proces participate, aixi com per donar a 

coneixer el propi praces de revisio urbanistica amb que esta imbricat {que es fara, com es fara, 

per a que. sobre que...). 

L'objectiu de la difusio en la fase 0 del proces es arribar a la poblacid en general del municipi, 

(arribar a tothom) per tal d'implicar-la en el proces i facilitar-ne la participacio en els espais de 

debat i consens, i/o de seguiment previstos. 

Tot i la importancia de la difusio en aquest moment d'inici del proces, es preveuen mecanismes 

perque la difusio sigui una constant al llarg de les diferents fases del mateix: 

Fulletons: Fulletons informatius explicant que es el POUM, quins son els canals per 

participar-hi, calendari del proces, etc. 

Butlleti municipal: L'Apuntador, podrien sortir informacions sobre el desenvolupament 

del POUM. 

Insercions publicitaries en els principals mitjans de comunicacio de la ciutat. 

Web: a traves del web municipal, es mantindra obert un canal de comunicacio amb la 

ciutadania al llarg de tot el proces: continguts relacionats amb el proces participate, 

convocatories, resultats dels debats efectuats. possibilitat de fer aportacions 

individuals, etc 

Mail: oficinapla@ajmanresa.cat 

Oficina del Pla: atencio individualitzada, exposicio dels documents de les diferents 

fases del POUM. 

Twitter de participacio: @mnrsaparticipa 
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5 SEGUIMENT I AVALUACIO 

5.1 DEVOLUCI6 DELS RESULTATS DEL PROCES DE PARTICIPACI6 

Els resultats dels debats es faran publics a traves de la web municipal, i les persones 

que ho desitgin rebran a les liars els informes dels tallers en que hagin participat. 

Hi haura, perd, dos moments principals de devolucio al llarg del proces, que es 

realitzaran a traves de dos actes publics: 

- Presentacio de I'Avanc de Pla 

- Presentacio de I'aprovacio inicial 

5.2 INFORME DE VALORACI6 

Un cop finalitzat el proces de participacid ciutadana, els resultats es concretaran amb 

la realitzacid d'un informe de valoracid de les propostes i iniciatives presentades en 

totes les fases del proces participatiu. 

Mauro Mas , 

Director tecnic del 

Manresa, a 6 de juliol de 2012 
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