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A.II.1 JUSTIFICACIÓ 
 
El Programa de Participació Ciutadana es porta a terme de conformitat amb l’art. 8 en relació a 

l’art. 59 del decret-legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el text refòs de la Llei  

d’Urbanisme de Catalunya,  a fi de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de 

participació dels ciutadans en el procés urbanístic de planejament i de gestió que l’Ajuntament 

de Vilassar de Dalt pretén engegar. 

 

De conformitat amb  l’art.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Programa de participació 

ciutadana pot abastar tant la fase prèvia de la redacció dels documents com el període de la 

seva formació i les fases posteriors a partir de la informació pública per facilitar la presentació 

d’al·legacions, suggeriments o propostes desprès de l’aprovació inicial. 

 

 

A.II.2. FASE PREVIA  
 

Vilassar de Dalt Horitzó 2011  
 

En el marc dels treballs específics de revisió de l’actual planejament urbanístic del terme 

municipal de Vilassar de Dalt, l’Ajuntament va aprofitar l’avinentesa per a adoptar una visió més 

global i transcendent del seu municipi cara a emmarcar les futures decisions urbanístiques en 

un context més ampli. 

 

És per aquest motiu que un equip de l’UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) va dur a 

terme una diagnosi de l’estat actual del municipi en diferents àmbits, document anomenat 

“Vilassar de Dalt: Horitzó 2011”. 
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Objectius del document “Vilassar de Dalt: Horitzó 2011”: 

 

- Conèixer i valorar  l’estat actual del municipi en un conjunt ampli dels diversos àmbits de la 

vida local (economia, cultura, societat, etc. ). 

- Divulgar i obrir entre els ciutadans un debat sobre els objectius de millora en aquells aspectes 

valorats com a més deficitaris actualment. 

- Establir uns eixos prioritaris d’actuació de l’administració local, a mig i llarg termini, en els 

diversos àmbits analitzats. 

 

Aquest treball es va concretar finalment en els següents àmbits: 

 

- Àmbit social (col·lectius, sanitat, educació, treball, etc.). 

- Àmbit urbà i territorial.  

- Àmbit productiu. 

- Àmbit natural. 

- Àmbit comercial i de serveis . 

- Àmbit cultural. 
 
 
Fase de diagnosi 
 

Durant el període previ a la redacció d’aquest document per a l’aprovació inicial es va realitzar 

una visita de camp a tot el municipi per tal de copsar la realitat de l’ús urbanístic del sòl. També 

es va mantenir contactes amb els SSTT municipals. A més, s’ha desenvolupat un treball de 

gabinet a partir dels estudis específics ja realitzats o promoguts anteriorment i durant el procés 

de revisió del planejament. 

 

Fase de prospectiva 
 

Mentre que els estudis aborden sempre l’anàlisi d’una situació present, els plans projecten 

unes propostes de decisions en un futur escenari incert, però probable, en constant  

transformació. Qualsevol treball de planejament ha d’incorporar una fase de recerca dels 

possibles escenaris  d’evolució de la situació actual, analitzant les oportunitats que són 

favorables i les amenaces que són desfavorables.  
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Fase de formulació dels objectius del planejament  

 
A partir dels resultats de la diagnosi de l’estat actual i de la fase de prospectiva s’han establert 

els objectius bàsics del planejament. En aquest moment es fa necessari i imprescindible la 

confluència de l’auditoria urbanística redactada per l’equip ETSAV-UPC i el pla estratègic 

global redactat per l’UAB.  

 
Fase propositiva 

 
Finalment el planejament revisat ha de proposar solucions concretes als problemes genèrics 

plantejats i avaluar la viabilitat de les diverses alternatives.  

 

Per tal d’aplicar les millors propostes possibles és important, en primer lloc, que en sorgeixin 

moltes fruit del treball en equip, i que les finalment aprovades siguin fruit del debat. És en 

aquest sentit que es va organitzar el Taller de Projectació Urbana de VdD, l’estiu de 2001, que 

l’ETSAV va celebrar als locals del Museu-Arxiu al voltant de diversos temes d’interès. 
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El Programa de Participació Ciutadana que es proposa, s’inicià amb caràcter previ a la 

celebració del Ple que aprovarà el document de l’Avanç del Pla, amb els següents actes: 

 

- Actes realitzats el 10 de novembre de 2001 de presentació dels treballs “Vilassar de Dalt: 

horitzó 2011” al Museu-Arxiu Can Banús. 

  

 

- Exposició dels estudis previs de la Revisió del Planejament Urbanístic de Vilassar de Dalt 

realitzats durant els dies 18 al 30 de març de 2003 a l’edifici del Teatre de la Massa. 
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A.II.3 FASE D’AVANÇ DE PLANEJAMENT ( DESEMBRE 2004) 
 

- Reunions efectuades durant la redacció del document de l’Avanç del Pla pel Consell 

Assessor d’Urbanisme, per validar el model territorial que es proposa en l’Avanç del Pla. 

- Exposició dels treballs previs de la Revisió del Planejament Urbanístic de Vilassar de 

Dalt al nou edifici de Serveis tècnics de Vilassar de Dalt a 23 de desembre de 2004. 
 

 
- Actes realitzats el 10 de febrer de 2005 de presentació dels treballs “Avanç de 

Planejament” a la sala de plens  de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
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A.II.4. PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL: Document Inicial  
 

La publicitat i difusió del document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), 

s’articularà d’una forma equivalent a la seguida per l’Avanç, però dotant-la de més mitjans 

visuals i gràfics que facilitin la comprensió de les propostes dels ciutadans. 

Està previst seguir el següent pla d’accions: 

 

1. Presentació oficial del document inicial 

Amb caràcter previ a la celebració del Ple, on s’hagi d’aprovar el document inicial, l’equip de 

govern farà la presentació oficial del document inicial als Regidors dels altres partits polítics per 

tal de  buscar el màxim de consens. 

 

2. Calendari 

S’aprovarà també el calendari previst per les diferents etapes de la tramitació del Pla 

d’Ordenació Urbanística municipal. 

 

3. Difusió prèvia 

Es donarà amplia publicitat als mitjans de comunicació local de la presentació prèvia del Pla. 

La premsa local realitzarà la difusió de les línies essencials del document inicial. 

 

4. Aprovació del Programa de Participació Ciutadana 

En la sessió del Ple on s’aprovi el document inicial, s’aprovarà alhora el Programa de 

Participació Ciutadana del document inicial que podrà consistir en: 

 

4.1. Actes previstos 

Exposició sobre el document inicial del Pla General d’Ordenació urbanística de Vilassar de Dalt, 

amb la presentació oficial pública amb la intervenció de l’equip redactor, on s’exposaran els 

diferents plànols integrants del document inicial, la Memòria d’aquest, així com un conjunt de 

plafons on quedi reflectit l’esperit del document inicial. 

Tindrà una durada aproximada de dos mesos. 

Exposició del contingut essencial del POUM, amb la presentació oficial pública amb la 

intervenció de l’equip redactor.  
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4.2. Difusió 

Difusió de l’exposició i de la presentació a través de rètols informatius que es difondran amb la 

suficient antelació. 

Al termini de presentació de les al·legacions, es penjarà a la pàgina web de l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt la Memòria i els plànols del document inicial,  amb informació sobre aspectes 

legals del mateix.   

4.3. Informació a les entitats 

Es convocaran actes explicatius a les diverses entitats veïnals i altres que ho sol·licitin 

4.4. Atenció Ciutadana 

A partir de l’aprovació del document inicial del Pla, els ciutadans podran estudiar el document a 

les oficines municipals del  departament de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en horari d’atenció 

al públic i fer les consultes pertinents als seus membres. També podran fer consultes als 

membres de l’equip redactor prèvia cita concertada. 

4.5. Publicació i difusió oficial 

Es donarà compliment de les  disposicions vigents sobre publicació als següents butlletins i 

diaris oficials i de divulgació, així com al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament: 

 

- Butlletí Oficial de la Província. 

- Diari EL PUNT 

- Tauler d’anuncis 

- Emissora Ràdio Vilassar de Dalt. 

- Pàgina web de l’ajuntament 

- Butlletí municipal  

Sempre que el volum de consultes ho justifiqui, l’Ajuntament podrà ampliar el període 

d’informació pública a fi de poder facilitar la comprensió de les propostes dels ciutadans.  

 

4.6. Notificació individualitzada 

A més de la informació pública als mitjans esmentats, es farà una notificació individualitzada a 

les associacions de veïns i  entitats del poble. 

 

 


