Nota de premsa

Roda de Ter inicia el procés de participació
ciutadana per elaborar el nou POUM
•

El 18 de juny té lloc una sessió informativa oberta a tots els veïns

•

Per facilitar la participació activa de la població s’habilitaran diferents
mecanismes en funció de la fase i moment del procés de redacció del
POUM

El proper 18 de juny s’inicia el procés de participació ciutadana del nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Roda de Ter amb la voluntat d’implicar el
poble en la seva elaboració des del començament.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d’ordenació
integral del territori per a planificar el desenvolupament del municipi. Això
comporta reflexionar entorn el model de municipi que volem. A través de la
planificació del territori s’estableix on es situen les noves infraestructures i
equipaments, on s’ubica l’activitat econòmica i comercial, on es podran construir
nous habitatges, o quins espais naturals cal preservar.
L’objectiu del procés de participació és implicar els veïns i veïnes en la
construcció del model de municipi recollint les seves propostes i suggeriments
entorn els criteris i les necessitats del municipi respecte a temes on la revisió del
POUM té alguna incidència. La voluntat municipal és fomentar el debat i la
deliberació col·lectiva i recollir i analitzar les seves aportacions i opinions.
Per facilitar la participació activa de la població s’habilitaran diferents mecanismes
en funció de la fase i moment del procés de redacció del POUM. Aquesta
participació anirà acompanyada en tot moment de la informació necessària.
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És per això que en aquesta fase del procés s’utilitzaran diferents instruments per
informar i recollir la vostra opinió:
•

Un díptic informatiu i un qüestionari per tal que els veïns el puguin
emplenar i fer arribar a les oficines municipals.

•

Els veïns poden accedir a tota la informació i fer arribar propostes a través
de la pàgina web municipal (www.rodadeter.cat).

•

Els veïns poden participar en la sessió informativa (18 de juny, de les 20 h.
a les 22 h., a la Porxada de Can Planoles) i en les sessions de treball
monogràfiques (1 de juliol i 8 de juliol, també de les 20 h. a les 22 h. a la
Porxada de Can Planoles) de foment del debat i de deliberació col·lectiva.

•

Els veïns poden demanar cita amb els tècnics municipals els dimecres de
9:00 a 14:00 hores i/o amb els regidors a hores convingudes.

•

També poden fer arribar suggeriments en una bústia habilitada a la sala
polivalent de la biblioteca on estarà exposada la documentació que es vagi
generant (tardes de 15:30h a 20:30 h).

Des de l’Ajuntament de Roda de Ter es considera molt important la participació
dels veïns en aquest procés a fi i efecte de recollir els suggeriments i propostes
entorn els criteris i objectius que ha de recollir el futur POUM així com les idees i
criteris fonamentals entorn el model de municipi.
Regidoria d’Urbanisme
Ajuntament de Roda de Ter
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