
Programa de participació ciutadana POUM l’Escala (2017)

Objectius generals 
• Fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana en tot el 
procés de redacció del plantejament. 
• Promoure la deliberació i la reflexió ciutadana entorn el futur urbanístic del municipi. 
• Desenvolupar polítiques urbanístiques més adaptades a les necessitats i a les 
demandes socials. 
• Complir la normativa sectorial. 

Objectius específics 
• Crear eines, canals i espais per tal de facilitar els drets d’informació, iniciativa i 
participació ciutadana. 
• Facilitar la divulgació i la comprensió del contingut dels treballs realitzats amb motiu de 
la redacció del POUM 
• Establir un espai on es pugui donar veu als ciutadans i ciutadanes 
• Obtenir un document final que permeti tenir estructurada la participació i les 
aportacions realitzades

Ajuntament de l’Escala.

Àrea d’Urbanisme.

FASE PRELIMINAR
- Constitució de la Comissió de seguiment.
- Redacció i aprovació del Programa de participació ciutadana del POUM
- Inici dels treballs del POUM,
- Elaboració d’un díptic divulgatiu sobre l’inici dels treballs, del procés i del contingut 
d’un POUM, amb repartiment a domicili. S’incorporarà una enquesta-familiar sobre 
aspectes generals a retornar en diversos punts de recollida al municipi.
- Elaboració d’un mapa d’actors i entitats claus.
- Elaboració i preparació dels materials destinats a ser consultat per la ciutadania tant de 
forma presencial com virtual.
- Disseny i preparació de les eines i estratègies comunicatives i de difusió.
FASE DE DIFUSIÓ, INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA PREVIS A 
L’APROVACIÓ DE L’AVANÇ DEL POUM
- Activació d’eines i estratègies comunicatives i de difusió segons el Pla de Comunicació 
establert en aquest Programa. 
- Jornada informativa del propi procés participatiu (calendari, programa de treball, etc.) 
així com del contingut genèric dels treballs previs a l’avanç i la seva planificació general. 
La jornada serà oberta a tota la ciutadania, es realitzarà preferentment en horari de tarda 
per tal d’afavorir una major accessibilitat, anirà a càrrec dels tècnics del grup motor i 
comptarà amb la presència d’algun representant polític del consistori.
- Realització de tallers participatius al voltant de les temàtiques específiques definides. 
La realització del taller anirà a càrrec d’una empresa externa especialitzada en 
dinàmiques participatives. S’establirà un període de preinscripció al taller per tal de 
preveure’n l’assistència i l’organització de l’acte. Si s’escau, depenent del nombre 
d’inscrits, es podran realitzar vàries sessions. Els tallers es realitzaran preferentment en 
horari de tarda o en cap de setmana per tal d’afavorir la participació dels ciutadans.
El procés participatiu versarà sobre els següents temes, que es podran agrupar per a 
enriquir els debats: 
• Cultura: Valoració de la necessitat d’espais culturals al municipi, tant dels existents 
com de les previsions futures, entre les propostes que s’han tractat els darrers anys 
trobem: per exemple la necessitat d’un espai d’arxiu municipal, d’un hotel d’entitats i la 
possibilitat d’altres noves propostes que puguin sorgir en el procés de redacció del 
POUM. 
• Equipaments públics: necessitats de reserves de sòl per a futurs equipaments públics. 
• Habitatge: Es posarà a debat la necessitat d’habitatge i els seus tipus, d’equipaments 
assistencials, residències geriàtriques, habitatges tutelats i la seva ubicació. 
• Desenvolupament econòmic: Formes de diversificació de l’activitat econòmica, 
estratègies per a evitar l’estacionalitat de l’activitat turística, potenciació de nous  
atractius  turístics, mesures per dinamitzar l’activitat al polígon industrial, usos 
possibles al port. 
• Medi ambient: Conservació dels valors ambientals al municipi. Incorporació dels 
valors ambientals en l’oferta turística del municipi. Efectes del desenvolupament 
urbanístic i les infraestructures sobre el medi ambient. 
- Trobada dels membres de l’equip promotor amb entitats claus, agents econòmics i 
representants de la societat escalenca (definits al mapa d’actors que s’elabora a la fase 
preliminar), així com la participació i difusió del Programa i del POUM en els Consells 
convocats.
- Definició dels criteris i objectius que regiran les determinacions del POUM. 
- Elaboració d’un informe sobre la participació i incorporació de propostes al document 
de l’Avanç.

1. Origen i objectius

2. Impulsor del procés de 
participació 

3. Responsable de la dinamització i 
coordinació del procés (ens local o 
empresa/institució externa)

4. Àrees de l’ajuntament implicades

5. Fases i mètodes utilitzats

 



6. Estratègia de comunicació de 
l’experiència

7. Participants (perfil)

8. Resultats

9. Hi ha hagut avaluació del procés? 
Principals resultats de l’avaluació

10. Pressupost de l’experiència 

FASE D’APROVACIÓ AVANÇ DEL POUM
- Aprovació Avanç del POUM i obertura procés d’exposició al públic.
- Exposició informativa dels materials que formaran part de l’Avanç del POUM (plànols, 
treballs, etc.). L’exposició tindrà lloc en un espai municipal cèntric i accessible a tota la 
ciutadania.
- Habilitació d’un espai de consulta de la documentació a la seu de l’Ajuntament i a la 
Biblioteca Municipal, garantint l’accessibilitat als materials a tota la ciutadania.
- Utilització dels canals de difusió segons el Pla de Comunicació que consta en aquest 
Programa. - Realització d’una enquesta ciutadana on-line valorativa de les alternatives 
de l’avanç. Es podrà accedir a l’enquesta a través de l’espai habilitat a la web de 
l’Ajuntament. L’enquesta la podrà respondre tots els ciutadans/es de l’Escala a través 
de la xarxa i farà referència al POUM i especialment als temes i qüestions que es 
sotmetran a consulta de la ciutadania en els tallers participatius. Més enllà dels resultats 
obtinguts de l’enquesta, l’interès també recau en la difusió i ressò que se’n farà a través 
del mitjans telemàtics. L’objectiu d’aquesta eina és oferir un espai de reflexió i opinió 
amb motiu POUM a la web, i arribar a ciutadans/es que participen poc presencialment 
però que fan ús diari dels mitjans telemàtics.
- Aportació d’informes, suggeriments, alternatives i al·legacions presentades a 
l’aprovació de l’Avanç de POUM.
- Recollida dels suggeriments, alternatives proposades per la ciutadania i al·legacions.
FASE APROVACIÓ INICIAL DEL POUM
- Aprovació Inicial del POUM i obertura procés d’exposició al públic.
- Sessió informativa.
- Utilització dels canals de difusió segons el Pla de Comunicació que consta en aquest 
Programa.
- Recollida d’al·legacions. 
- Sol·licitud i recepció dels informes sectorials i dels ajuntaments dels municipis 
confrontants i incorporació al document. 
- Informe sobre les al·legacions presentades a l'aprovació inicial del POUM.
FASE APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM
- Resposta a les al·legacions presentades.
- Incorporació de condicions derivades dels informes sectorials.
- Aprovació provisional del POUM per part del Ple.
- Utilització dels canals de comunicació segons el Pla de Comunicació que consta en 
aquest Programa per a la difusió del POUM aprovat provisionalment.
- Presentació de la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
FASE APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM
- Aprovació Definitiva del POUM.
- Utilització dels canals de comunicació segons el Pla de Comunicació que consta en 
aquest Programa per a la difusió del POUM aprovat definitivament.

Pàgina web del POUM  http://poum.lescala.cat

Redacció del Pla d’Ordenació Urbana Municipal, difusió i aplicació posterior d’aquest 
Pla.
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