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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
DEL
PROGRAMA
DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE SALOU (EXPEDIENT
NÚMERO 10377/2021).

Localització de l'activitat

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 27 D'OCTUBRE
DE 2021 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
301.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE SALOU
(EXPEDIENT NÚMERO 10377/2021).
Identificació de l’expedient
Expedient número 10377/2021, relatiu a la formulació i tramitació de la revisió del Pla
d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Salou.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 2003 (en endavant POUM) de Salou va ser
aprovat definitivament en data 1 d’octubre de 2003, i va ser publicat al DOGC en data 19
de desembre de 2003.
El POUM 2003 va ser redactat d’acord amb la llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme,
legislació superada a dia d’avui pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLUC) (Text consolidat) i per
les diferents legislacions urbanístiques aprovades o per altres que tenen incidència en la
legislació urbanística vigent.
Els més de 16 anys de vigència del POUM i, bàsicament, des de 2010, any en que
s’aprova la nova legislació urbanística de Catalunya, fan que el POUM, en alguns dels
seus aspectes, no sigui suficientment àgil en la seva aplicació. Per la qual cosa, es creu
convenient revisar-lo i adequar-lo, pel que fa a diferents aspectes i a la legislació vigent.
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2. Amb aquesta finalitat, en data 13 de maig de 2021, la Junta de Govern Local adjudica el
contracte del servei d’assistència jurídica, tècnica i econòmica per a la redacció de la
revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Salou a favor de la UTE
formada per les empreses DESPATX MILÀ S.C.P. i OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I
URBANISME S.L., que compta amb l’empresa Neòpolis per a la redacció del Programa de
Participació Ciutadana (PPC) del POUM.
3. En data 08-10-2021, Neòpolis Consultoria Sociopolítica s.l., presenta el PPC del POUM,
amb les següents fases i contingut:
I.

FASE PRELIMINAR. Definició i planificació exhaustiva del Programa de Participació
Ciutadana.

II. FASE INFORMATIVA I PARTICIPATIVA PRÈVIA A L’APROVACIÓ DE L’AVANÇ DEL
POUM. Informació i recollida de criteris generals que comporta les següents accions
principals:
a) Assemblea Informativa 1. Sessió informativa oberta a tota la ciutadania que
donarà el tret de sortida públic al Programa de Participació Ciutadana.
b) Elaboració d’un qüestionari de diagnosi en línia (google forms) adreçat a tota la
ciutadania.
c) Disseny, dinamització i anàlisi de 3 jornades participatives de debat amb
ciutadania (recollida de criteris).
d) Assemblea Informativa 2. Sessió informativa oberta a tota la ciutadania sobre els
resultats derivats de la primera fase participativa.
III. FASE DELIBERATIVA POSTERIOR A L’APROVACIÓ DE L’AVANÇ DEL POUM. Valoració
d’alternatives de planejament mitjançant les següents accions principals:
a) Disseny, dinamització i anàlisi de 3 jornades participatives de debat amb
ciutadania.
b) Redacció de la memòria de resultats dels tallers.
IV. APROVACIÓ INICIAL DEL POUM. Informe final del programa de Participació
Ciutadana i retorn que les principals accions són:
a) Redacció de la memòria final de resultats del Programa de Participació Ciutadana.
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b) Assemblea Informativa 3. Sessió informativa oberta a tota la ciutadania amb
l’objectiu d’informar sobre els resultat derivats del Programa de Participació
Ciutadana.
El Programa de Participació Ciutadana finalitzarà en el moment anterior a l’aprovació
inicial del POUM. La fase posterior obre canals de participació individual mitjançant la
possibilitat de presentar al·legacions, no preveient-se cap acció participativa de caràcter
col·lectiu durant aquesta fase.
4. Informe jurídic de data 14-10-2021 emès per la Cap de Secció de Planejament i Gestió
Estratègica de Ciutat i pel Secretari General.
Fonaments de dret
1.

De conformitat amb l’art. 57.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), el POUM és
l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori i per tant un instrument de
planejament urbanístic general, la formulació del qual correspon a l’Ajuntament, de
conformitat amb el previst a l’art. 76 TRLUC.

2.

Article 59.3 a) TRLUC, segons el qual, la memòria descriptiva i justificativa del POUM ha
d’integrar, entre d’altres, el programa de participació ciutadana que l’Ajuntament hagi
aplicat al llarg del procés de formulació i tramitació del POUM.

3.

Els articles 8 TRLUC i els 2 i 15 RLUC, defineixen el dret de la ciutadania a participar en
els instruments de planejament com a un dels principis generals de l’actuació urbanística.

4.

Article 22 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (en endavant RLUC), sobre el contingut, fases i publicació del Programa de
Participació Ciutadana.

5.

Art. 101 RLUC, segons el qual l’aprovació i publicació del Programa de participació en la
formulació i tramitació del POUM es configura com una actuació preparatòria del mateix
de caràcter preceptiu, que, segons l’article 105 RLUC, s’ha de portar a terme abans o
simultàniament a l’aprovació inicial del POUM.

6.

Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sobre la participació dels ciutadans en el
procediment d’elaboració de normes reglamentàries.

7.

Article 46 i 53-56 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no
referendàries i altres formes de participació ciutadana.

 34
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

5Q400Q3B68386S0K12PT
Codi de document

Núm. d’expedient

5Q400Q3B68386S0K12PT

SEC15I00TD

10377/2021

27-10-21

8.

Article 12 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

9.

Reglament Municipal de Participació Ciutadana (BOPT 141, de 20 de juliol de 2018).

10. De conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local,
en el procediment a seguir per redactar i aprovar el POUM cal, en primer lloc, un acord
del Ple d’inici del procés de formulació del POUM, en el qual s’aprovi el programa de
participació ciutadana.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Gestió del Territori, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA per, unanimitat, el següent:
1. Iniciar el procés de formulació del POUM, amb el procés d’avaluació ambiental
corresponent.
2. Aprovar el Programa de participació ciutadana que recull les mesures i els moments
d’exercici d’aquest dret dels veïns.
3. Publicar aquest acord mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a
la web municipal i al Portal de transparència.
Peu de recurs
Contra els apartats 1r, 3r, d’aquest acord, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no
qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Contra l’apartat 2n, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament, i
de forma potestativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
27-10-2021 14:13
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