DILIGÈNCIA.- Roser Respecte Pascual, Secretària
accidental, per fer constar que el present
document forma part del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal, aprovat inicialment per
acord del Ple de data 20 / gener / 2022.
2022.02.01 10:55:30 +01'00'

POUM

Llívia

Memòria de participació

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Document per a aprovació inicial
Novembre de 2021

Ajuntament de Llívia

Direcció del POUM
Borja M. Iglésias, arquitecte i urbanista
Montse Escorsell Folch, arquitecta i urbanista

Signatures
IGLESIAS ALVAREZ
2021.12.12
BORJA MARCELINO
16:35:47 +01'00'
- 54065381V

2021.12.12 16:56:52
ESCORSELL FOLCH
MONTSERRAT - 46643751G +01'00'

POUM Llívia

Document per a aprovació inicial
Novembre de 2021

Equip redactor
Direcció del POUM
Borja M. Iglésias, arquitecte i urbanista
Montse Escorsell Folch, arquitecte i urbanista
Direcció ambiental
Limonium SL. -Territori Intel·ligent
Eduardo Soler, enginyer agrònom

Ajuntament de
Llívia

Memòria de participació ciutadana

Document per a Aprovació inicial_ Novembre de 2021

1. INTRODUCCIÓ I CONTINGUT ................................................................................................................................................................................... 3
1.1. El marc normatiu de la participació ciutadana.......................................................................................................................................................... 3
2. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL DOCUMENT D’AVANÇ (2012) ...................................................................................................................... 4
2.1. El Programa de Participació Ciutadana (PPC) ........................................................................................................................................................ 4
2.2. Cronograma del procés participatiu del document d’avanç ..................................................................................................................................... 4
2.3. Recollida i contestació als suggeriments i informes del document d’avanç ............................................................................................................ 6
3. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL DOCUMENT PER A APROVACIÓ INICIAL (2021) ...................................................................................... 7
3.1. El disseny de la marca «POUM de Llívia» ............................................................................................................................................................... 7
3.2. Impulsar la participació veïnal .................................................................................................................................................................................. 7
3.3. La presentació del document del POUM per a aprovació inicial.............................................................................................................................. 9
3.4. Apuntalar la participació ......................................................................................................................................................................................... 11
4. LA FULLA DE RUTA DE LA PARTICIPACIÓ ......................................................................................................................................................... 12

1

Memòria de participació ciutadana

Document per a Aprovació inicial_ Novembre de 2021

2

Memòria de participació ciutadana

Document per a Aprovació inicial_ Novembre de 2021

1. INTRODUCCIÓ I CONTINGUT
Aquesta memòria de participació ciutadana té per objecte reflectir els procés de dinamització i participació ciutadana que s’han portat a terme en el
marc dels treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Llívia (en endavant, POUM de Llívia) des de la fase d’avanç de l’any
2012 fins a l’actual document per a aprovació inicial de 2021.
Per a un municipi de rellevància i complexitat administrativa i territorial com Llívia, la revisió del seu planejament general vigent (PICC) que va entrar
en vigor en 1986 ha comportat un esforç molt elevat. Cal recordar que Llívia va formar part en els seus inicis, en 2006, del Pla d’ordenació urbanística
plurimunicipal de la Cerdanya (POUPM Cerdanya) del qual es van sortir a l’any 2007 per portar a terme el seu propi POUM juntament amb els
municipis d’Alp, Bellver de Cerdanya i Isòvol. A l’any 2011, l’ajuntament del moment torna a reactivar el POUM, que arrenca des d’un document
d’avanç de pla que finalment és aprovat pel ple a l’any 2012. Si bé l’anterior equip redactor treballa en el document de POUM per a la seva aprovació
inicial, aquesta no s’arriba a produir mai i el POUM queda relegat de l’agenda municipal. No serà fins a l’any 2019 quan el govern entrant torna amb
força a la idea de recuperar el POUM, que és el que es porta a aprovació inicial, i del qual, la present memòria, ha d’aportar tot el procés participatiu
realitzat fins el moment.
En aquest sentit, aquesta memòria de participació ha de fer front a un procés que no ha estat lineal en el temps. No obstant això, aquesta memòria
garanteix la traçabilitat del procés participatiu en el marc d’elaboració del POUM fins a l’aprovació inicial pel Ple de l’ajuntament de Llívia.
En tot cas, aquesta memòria de participació té els objectius de:
•

Copsar el sentir i expectatives del veïnat de Llívia pel que fa a la revisió d’un planejament urbanístic que ha de tenir incidència en la
millora del seu benestar.

•

Identificar els reptes que acumulen determinades àrees del territori a partir del coneixement directe de la població.

•

Contribuir a enfortir la cohesió social mitjançant la participació activa de les veïnes i veïns en la pressa de decisions sobre el model de
vila per als propers anys.

La memòria de participació estructura el seu contingut tal i com se resumeix a continuació:
•

El marc de participació ciutadana en l’elaboració del document d’avanç de POUM de l’any 2012.

•

El marc de participació ciutadana en l’elaboració del document de POUM per a la seva aprovació inicial de l’any 2021.

1.1. El marc normatiu de la participació ciutadana
La participació ciutadana està recollida en la legislació urbanística vigent:
•

DL 1/2010 de 3 d’agost: articles 8i 59, aquest últim que determina l’obligatorietat d’incloure el Programa de Participació Ciutadana en la
memòria descriptiva i justificativa del POUM.

•

D 305/2006, de 18 de juliol: articles 22 i 105.

A banda del marc legal urbanístic català, la participació ciutadana es recollida en els següents instruments:
•

Constitució espanyola (Art. 9.2; 23.1; 48 i 140)

•

Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma del Estatut d’Autonomia de Catalunya (art. 43.1)

•

Llei espanyola 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern

•

Llei catalana 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

•

Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Regim Jurídic del Sector Públic

•

Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
(Art. 18.1, 24, 69, 70bis i 121)

•

Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya aprovada com a Text Refós pel Decret legislatiu 2/2003

•

Protocol addicional de la Carta europea de l’autonomia local sobre el dret a participar en els afers del Govern local, signat l’any 2009
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2. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL DOCUMENT D’AVANÇ (2012)
2.1. El Programa de Participació Ciutadana (PPC)
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 12 de juliol de 2012 va aprovar el Programa de participació ciutadana (PPC) en el marc dels inicis al procés
de formulació i tramitació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Llívia. Aquest PPC es marcava per objectius fomentar i garantir els
drets d’iniciativa, informació i participació ciutadana en el procés de planejament del municipi.
Tal i com se recull de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6182 – 31.7.2012 (38658) i a l’anunci al Butlletí Oficial de Girona
(núm. 8911, 147–31.7.2012) 1, l’ajuntament de Llívia acordà:
•

Primer. Iniciar els treballs de formació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Llívia i, en el marc dels seus actes preparatoris,
aprovar el Programa de participació ciutadana (PPC), preparat per l’equip tècnic urbanístic redactor AAUP Jordi Romero i Associats SLP,
que s’aplicarà durant el procés de la seva tramitació, per tal de garantir els drets d’iniciativa, informació i participació ciutadana. El text
concret que s’aprova és el que figura incorporat com a punt A.5 de l’Avanç de pla redactat i diligenciat a aquests efectes a l’expedient
d’urbanisme municipal núm. 1/2012. El PPC conté la següent estructura general i previsió de fases de desenvolupament: 1. Introducció
2. Marc jurídic 3. Objectius 4. Metodologia: 4.1 Fase d’informació i avanç amb presentació pública del document de criteris, objectius i
solucions generals. 4.2. Fase d’aprovació inicial amb la presentació pública dels treballs sotmesos a aprovació inicial. 4.3. Fases
posteriors on es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades amb el suport d’informes tècnics elaborats per l’equip
redactor, resolució municipal i, si escau, modificacions derivades de les al·legacions.

•

Segon. Publicar aquest acord al BOP de Girona, al DOGC, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Diari de Girona. A la publicació en la
pàgina web municipal http:// www.llivia.org (apartat del POUM) s’inclourà íntegrament el text del PPC aprovat. Se sotmetrà a informació
pública fins al dia 1 d’octubre de 2012, fent constar que el PPC es podrà consultar durant l’esmentat termini a les oficines de l’Ajuntament
de Llívia (Carrer dels Forns, núm. 10, 17527 Llívia) de dilluns a divendres de 10 a 14:00 hores, així com al lloc indicat de la pàgina web
municipal, per tal que tot interessat pugui formular les consultes que estimi oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o
reclamacions estimi adients.

•

Tercer. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester l’Alcaldia perquè en nom i representació d’aquest Ajuntament impulsi,
gestioni i dinamitzi la realització de les actuacions necessàries per al compliment del PPC ara aprovat formalitzi i signi quants documents
siguin necessaris a tal efecte. També queda facultada per convocar, amb la deguda publicitat al municipi, l’acte de presentació pública
de la documentació de l’Avanç.

•

Quart. Sol·licitar a la Comissió d’Urbanisme de Girona una relació dels informes sectorials que s’hauran de demanar per l’Ajuntament
amb l’aprovació inicial del POUM de Llívia.

Aquests anuncis oficials els signa l’Alcaldessa Sílvia Orriols i Palmero en data 16 de juliol de 2012.

2.2. Cronograma del procés participatiu del document d’avanç
A continuació s’aporten les dates més rellevants del procés participatiu portat a terme en el document d’avanç de POUM.
•

En data 9 de juliol de 2012, els serveis tècnics municipals informen favorablement al PPC i al document d’avanç de POUM.

•

En data 12 de juliol de 2012, el Ple de l’ajuntament de Llívia aprova el Programa de Participació Ciutadana (PPC) i el document d’avanç
de POUM.

•

S’obre un període d’exposició pública del PPC i del document d’avanç dins a l’1 d’octubre de 2012.

•

En data 16 de juliol de 2012, l’Alcaldessa Sílvia Orriols signa l’anunci oficial d’aprovació del PPC i del document d’avanç de POUM.

•

En data 31 de juliol de 2012, es publica al DOGC (6182) i al BOP (147), l’anunci d’aprovació del PPC i del document d’avanç de POUM
de Llívia.

•

L’ajuntament obre un espai al seu web en el que s’incorpora el PPC, la documentació del POUM (memòria, plànols i ISAP) i els
corresponents certificats i anuncis oficials.

•

En data 25 de setembre de 2012, l’equip redactor del document d’avanç de POUM presenta al veïnat de Llívia en dependències
municipals els estudis previs, els criteris d’ordenació i les propostes que contempla el POUM.

•

En data 1 d’octubre de 2012 finalitza el període d’exposició pública del PPC i del document d’avanç de POUM. L’ajuntament recull els
suggeriments del veïnat, els quals seran enviats a l’equip redactor del document d’avanç per a la seva valoració.

1

Veure anunci al DOGC en: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6182/1256061.pdf ; veure anunci al BOP:
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2012/147/201214708911.pdf
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2.3. Recollida i contestació als suggeriments i informes del document d’avanç
Un cop tancat el període d’informació pública, l’ajuntament rep un total de 14 suggeriments per part del seu veïnat relacionats amb diferents qüestions
que son enviades a l’equip redactor del POUM per a la seva valoració.
En paral·lel, l’ajuntament de Llívia rep els següents informes preceptius:
•

El Document de Referència dels Serveis Territorials a Girona de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona (OTAAAG),
en data 19 d’octubre de 2012, (OTAAGI20120155, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya).

•

L’Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG) de 22 de novembre de 2012, amb data d’acord en sessió de 8 de
novembre de 2012 (RN:2012/ 048717/G, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya). Amb registre d’entrada a
l’Ajuntament de Llívia en data 10 de desembre de 2012.

L’equip redactor contesta als suggeriments i justifica els informes ambientals i urbanístics, i envia a l’ajuntament per a la seva valoració.
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3. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL DOCUMENT PER A APROVACIÓ INICIAL
(2021)
Cal assenyalar que al llarg del temps que transcorre des del final del període d’exposició pública del document d’avanç, en data 1 d’octubre de 2012,
fins a la recuperació de la redacció i tramitació del POUM a finals de l’any 2019, no es té constància de cap tipus de mecanisme participatiu impulsat
per l’ajuntament vers el seu veïnat. De totes maneres, es té constància que l’ajuntament va informar al seu dia als veïns que havien lliurat els seus
respectius suggeriments. Tanmateix es és té constància de la presentació per part de l’anterior equip redactor del POUM d’un esborrany del
document per a la seva aprovació a l’abril de 2014 que finalment, l’Ajuntament de Llívia no el va aprovar pel Ple. En quant a la resposta als informes
preceptius de la OTAAAGI i de la CTUG, són integrats al present document per a aprovació inicial del POUM, en concret a la seva memòria
descriptiva i justificativa i al seu estudi ambiental estratègic.
A continuació s’aporta informació relacionada amb la participació ciutadana impulsada per l’actual govern local i que té com a objectiu potenciar i
reforçar la transparència en la pressa de decisions relacionada amb l’ordenació urbanística del municipi.

3.1. El disseny de la marca «POUM de Llívia»
Amb l’objectiu de dotar d’una imatge corporativa al POUM de Llívia es va treballar en la proposta d’un logo amb text, que fàcilment pogués ser
assimilat pel conjunt de la població, descartant altres propostes més simbòliques i subjectives.

Imatge 01. Marca del POUM de Llívia. Elaboració: AVRA

3.2. Impulsar la participació veïnal
El nou govern sortit de les eleccions municipals de l’any 2019 es va proposar recuperar la revisió del seu planejament general amb una clara intenció
de resoldre les mancances derivades d’un planejament vigent des de l’any 1986. Cal tenir present que Llívia portava pràcticament des de 2006
tractant de tenir un nou planejament general, primer en el marc del POUPM de la Cerdanya i un cop sortit d’aquest, a l’any 2012 quan es va aprovar
del document d’avanç. També cal tenir present que els anys posteriors a la crisi social i financera de 2008 van ser anys de precarietat i de canvis en
les prioritats dels governs locals que, primer de tot, havien de garantir la sostenibilitat i viabilitat de les seves finances. Molts ajuntaments de petita
rellevància demogràfica com Llívia van haver de «fer mans i mànigues» per continuar generant benestar al seu veïnat en un context marcat per la
precarietat pressupostària, i en molts casos, es va deixar per a un futur, la redacció dels seus instruments de planejament general. A més, els
indicadors associats a l’activitat constructiva restaven la pressió a l’administració local que, per contra, sí que van tenir als anys 2005 i 2006, quan
molts municipis van accelerar i adaptar el seu planejament general.
A finals de 2019 l’ajuntament de Llívia comença a activar la redacció del POUM, encara que no serà fins al darrer trimestre de l’any 2020 quan es
comenci realment a treballar i a informar a la ciutadania un cop és resol la contractació del nou equip redactor del POUM.
•

En data 11 de novembre de 2020 l’equip redactor del POUM lliura a l’ajuntament de Llívia el Pla de Treball, en el qual s’insta a confirmar
amb la CTUG la possible necessitat d’adaptar el PPC del document d’avanç de l’any 2012 a la realitat de 2021.

•

En data 15 de desembre de 2020, Ajuntament de Llívia, CTUG i equip redactor del POUM mantenen una reunió telemàtica per valorar
possibles dubtes relacionades amb el procés de participació ciutadana i d’altres qüestions administratives. En la reunió es considera que
no és objecte del document d’aprovació inicial del POUM modificar el que ja es va contemplar i portar a terme al document d’avanç de
2012 i que, en tot cas, es faci un recull dels aspectes més rellevants per garantir la continuïtat de l’expedient.

Al llarg de l’any 2021, l’equip redactor del POUM va estar treballant amb l’ajuntament en una proposta d’ordenació del sòl urbà, urbanitzable i no
urbanitzable, i incorporant les determinacions fixades pel planejament territorial vigent que, en el cas de Llívia, es va completar a l’any 2020 amb
l’entrada en vigor del PDUSNSAP.
Un cop es va assolir un nivell de definició òptim del model d’ordenació a defensar en el marc del POUM, l’ajuntament va estimar oportú portar a
terme un procés informatiu obert al veïnat per tal de recollir aspectes que pugessin tenir cabuda al POUM. En aquest sentit, l’ajuntament va creure
molt adient mostrar les principals línies estratègiques que estaven modelant el POUM i per exemple, copsar l’interès del veïnat en qüestions cabdals
com la reducció del pes de les segones residències, la creació de sòl per a activitat econòmica, la conservació del patrimoni cultural i la integració
de les noves fonts d’energia renovable al municipi. Aquestes qüestions, per exemple, molt diferents segurament de les que van guiar els processos
participatius de l’any 2012.
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D’acord amb això, l’ajuntament va anunciar al seu web 2 en data 5 de juliol de 2021 la presentació de la feina que s’estava portant a terme fins el
moment; així mateix, es va informar en les xarxes socials de l’ajuntament. En data 7 de juliol de 2021, Pirineus TV 3 anuncia la convocatòria
participativa de l’ajuntament.
L'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha volgut animar als veïns i a les veïnes a la participació i al debat d'una de les eines de futur del municipi.
"Voldria encoratjar als veïns i a les veïnes a la participació en la sessió d'aquest divendres i que comparteixin les seves inquietuds. El
moment actual així ho demana i hem de ser plenament conscients de les oportunitats que pot generar el POUM en els pròxims anys per
fer de Llívia un municipi encara més pròsper i sostenible per a les futures generacions", ha manifestat.

2

Veure anunci en: http://llivia.org/cat/noticies/llivia-presenta-el-poum-als-vens-i-a-les-venes-aquest-divendres.html

3

Veure noticia en: https://www.pirineustv.cat/2021/07/07/llivia-presentara-el-nou-pla-urbanistic-als-veins-iveines/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1625689909
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3.3. La presentació del document del POUM per a aprovació inicial
En data 9 de juliol de 2021, divendres a les 18:00 hores, l’ajuntament de Llívia va habilitar la sala de plens per a la presentació pública dels treballs
de redacció del POUM. Aquesta presentació va ser enregistrada pel canal de YouTube 4 de l’ajuntament amb l’objectiu de garantir el màxim impacte
possible de la informació en un context de pandèmia. La presentació va comptar amb la presència de l’Alcalde, l’Elies Nova, del regidor d’urbanisme,
en Jaume Tuset i de l’equip redactor, la Montse Escorsell i en Borja M. Iglésias, i van assistir un nombre aproximat de 30 persones veïnes del
municipi 5. Amb una durada d’una hora i mitja, la sessió participativa s’allargaria mitja hora més per tal de donar resposta a les qüestions suggerides
pel veïnat.

4

Veure l’enregistrament a: https://www.youtube.com/watch?v=1LeoBjAj2oQ

5

Veure noticia a: http://llivia.org/cat/noticies/llivia-desbloqueja-la-redaccio-del-seu-nou-pla-dordenacio-urbanistica-encallat-des-del-2014.html
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La sessió participativa es va estructurar en dos blocs ben diferenciats i pensats per dedicar el major temps possible a copsar les percepcions del
davant la redacció del POUM.
En el primer bloc, l’equip redactor va presentar els antecedents del POUM des del moment en que es va donar inici als treballs de revisió del PICC
en el marc del POUPM de la Cerdanya (2006), passant pel document d’avanç de 2012 i fent una aproximació als desafiaments actuals que afronta
el POUM a nivell social, mediambiental, econòmic i cultural. En aquest primer bloc es va mostrar planimetria per recolzar la narrativa del POUM i
dels seus objectius de potenciar un canvi de model que prioritzi la creació d’ocupació, l’arrelament de noves llars i la màxima protecció d’un patrimoni
natural i cultural que posicioni a Llívia com a referent territorial del turisme de qualitat.
En el segon bloc, l’Alcalde, l’Elies Nova, va donar la paraula a les veïnes i veïns, les quals van focalitzar les seves preguntes en aspectes relacionats
amb:
•

L’alineament del POUM amb el marc del planejament territorial i el marge de maniobrabilitat de l’ajuntament per bastir la seva proposta
d’ordenació. L’equip redactor va insistir en el fet que les directrius del planejament territorial vigent son d’obligat compliment i que cada
proposta contemplada al POUM ha d’estar igualment ben fonamentada i justificada en base a l’interès general i no en el particular.

•

La necessitat d’assolir un POUM pensat per a la gent que hi viu tot l’any al municipi i evitar dinàmiques del passat que no han
generat la riquesa esperada. L’Alcalde, en aquest punt, va recordar la prioritat de l’ajuntament d’arrelar població al territori amb feina i
habitatges, encara que degut a l’elevada població flotant, també s’ha de prestar atenció a les seves necessitats. No obstant, l’Alcalde
remarca que el POUM delimita nou sòl per a activitat econòmica local que es podrà beneficiar dels municipis francesos veïns.

•

La previsió real per desenvolupar l’agenda del POUM. L’equip redactor assenyala el fort dinamisme que ha de tenir una agenda
d’actuacions i inversions que ha de ser contínuament revisable en cada moment. Tanmateix l’equip redactor indica que el POUM incorpora
una agenda d’avaluació financera que garanteix la viabilitat i sostenibilitat dels sectors proposats.

•

La previsió d’activitat econòmica hotelera en un context molt variable i la percepció que té part del teixit productiu a «no morir d’èxit».
L’Alcalde mostra la seva conformitat amb la necessitat de disposar d’un model hoteler ben dimensionat a les capacitats del municipi i del
seu teixit, evitant la presència de grans hotels com en altres indrets turístics del país; en aquets sentit se reafirma que el POUM aposta
per qualitat i no per quantitat.

•

El paradigma de les renovables al medi urbà. L’equip redactor va llençar a les persones assistents una pregunta clau amb l’objectiu
de copsar la seva percepció sobre l’entrada del mercat del autoconsum energètic a les seves llars. En aquest sentit l’equip redactor va
mostrar preocupació davant la manca de control en la col·locació de plaques solars en teulades que, si bé contribuirien a lluitar contra
l’emergència climàtica també impactaria de ple en la qualitat paisatgística un medi urbà clau per a l’economia de Llívia. En aquest punt
es va mostrar l’aposta de l’Ajuntament per concretar un espai centralitzat per a la captació solcar al límit nord del terme municipal que no
generés impacte visual a la població i que quedaria incorporat a les normes del POUM. Arrel la pregunta, algunes persones van mostrar
la seva preocupació davant l’allau i mala praxis de companyies energètiques que volen instal·lar plaques solars a les seves teulades
sense cap tipus de rigor ni pudor pel context. L’Alcalde té en compte aquestes qüestions i destaca l’esforç del municipi per lluitar contra
el canvi climàtic delimitant un camp solar que converteixi a Llívia en una illa energèticament autosuficient.

•

Resoldre els dèficits relacionats amb el sanejament. L’Alcalde va enumerar les millores que estan portant a terme en els últims mesos
en diferents indrets del municipi i torna a indicar que la gestió de l’aigua es una prioritat pel municipi.

•

El grau de definició del POUM. L’equip redactor assenyala que l’objectiu del POUM es generar coherència en les estratègies del sòl i
que ha de ser el planejament derivat subsidiari qui defineixi en detall la proposta d’ordenació, però sempre dins la flexibilitat permesa pel
POUM, tot i recordant que el POUM no és un document tancat. Tanmateix es pregunta sobre l’estat de la pròpia redacció del POUM, i
que l’equip redactor respon que hi han coses pendents de detallar. L’equip redactor il·lustra la complexitat de l’elaboració d’un POUM,
integrat per molts documents tècnics que seran susceptibles de ser revisats i avaluats per la pròpia ciutadania, i que l’equip redactor, en
tot cas, es posa a disposició per resoldre possibles dubtes o incoherències que hagin detectat de cara a l’elaboració del document de
POUM per a aprovació provisional.

•

La dificultat per corregir l’impacte causat per les línies energètiques aèries, cas concret de Gorguja. L’equip redactor mostra
comprensió davant una realitat desgraciadament molt comuna al país a l’hora de garantir el dret a l’energia dels petits municipis, en la
qual les companyies operadores no tenen el suficient respecte pel medi natural ni urbà a l’hora d’implantar els cablejats aeris, i que el
POUM considera i defensa que vagin soterrats per seguretat i per reduir l’impacte al medi.

•

Els dubtes sobre la jerarquització viària arrel d’un plànol mostrat. L’equip redactor assenyala que el plànol mostrat es tracta d’una
proposta d’alternativa de mobilitat en el marc d’una aprovació inicial del POUM, la qual estarà subjecta a informació i recollida
d’al·legacions que seran valorades. En tot cas, l’equip redactor mostra l’oportunitat de tenir a mitjà i llarg termini un medi urbà pacificat
amb una vialitat central (cas concret de la N-154) que pugui plantejar nous sentits de circulació en determinats moments de l’any per
millorar els fluxos de vehicles. L’equip redactor destaca que aquestes estratègies no son d’aplicació immediata i que depenen de les
dinàmiques municipals, i que arribat el moment i se necessiti implementar, el POUM ho podrà facilitar perquè ja ho va pensar i justificar
al seu moment.

•

Els dubtes sobre la presència d’un important sector de desenvolupament al nord-oest del nucli de Llívia. L’equip redactor explica
que els sòls objecte de dubtes corresponen al sector NP2 que ja havia estat previst al PICC de l’any 1986. L’equip redactor mostra
planimetria del PICC i del planejament territorial vigent (PTPAPA i PDUC) que el manté, a l’igual que el PDUSNSAPA que determina el
seu ajust d’usos i densitats. L’equip redactor explica que el POUM reconeix aquest àmbit i que per tal de facilitar la seva futura gestió el
subdivideix i introdueix nous usos lligats a l’activitat econòmica i per concentrar el sòl residencial tal i com assenyala el PDUSNSAP.
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•

Les últimes preguntes se centren en saber si hi hauran més sessions participatives. L’equip redactor comenta que es recolliran les
propostes sorgides de la present sessió participativa, però que la prioritat és tancar el document de POUM per portar a la seva aprovació
inicial pel Ple de l’ajuntament. No obstant es deixa oberta la possibilitat de fer una segona sessió participativa abans si l’ajuntament i
veïnat així ho considera oportú. En aquest punt, l’equip redactor assenyala a les persones assistents que el veritable procés participatiu
arriba un cop s’aprova inicialment, que és el moment en el qual l’equip redactor respon de manera directa i individualitzada als dubtes i
al·legacions, les quals seran valorades i contribuiran a modelar el document de POUM que es porti per a la seva aprovació provisional.
En tot cas, l’equip redactor deixa clar que encara hi ha molt camí per recórrer abans que entri en vigor el POUM de Llívia i que es compta
amb la màxima implicació del veïnat i el suport de l’ajuntament.

•

Una darrera qüestió torna a insistir en el mal ús que es fa de l’aigua de boca pel reg de jardins privats i de les possibles repercussions
que pel medi tindrà un fort creixement derivat del potencial previst pel POUM. L’alcalde comenta que aquesta és una preocupació
compartida per tots i totes i assenyala que l’ajuntament treballa en solucionar els problemes existents. L’equip redactor reforça a resposta
assenyalant que el POUM inclou un certificat de disponibilitat hídrica que haurà de ser valorada per l’Agencia Catalana de l’Aigua com a
organisme competent i que haurà de ser favorable per que el POUM sigui la seva tramitació.

•

L’Alcalde dona per tancada la sessió participativa i agraeix als presents el seu temps, emplaçant a aquelles persones que encara
tinguin dubtes a posar-se en contacte amb l’ajuntament. també recorda als presents que s’obrirà un termini mínim d’exposició pública de
45 dies un cop s’aprovi inicialment per consultar el POUM i enregistrar les possibles al·legacions. Es tanca la sessió novament agraint la
participació.

3.4. Apuntalar la participació
La participació ciutadana és una part fonamental del procés que ha de validar el POUM de Llívia, i així ho ha destacat molt sovint l’equip de govern
i que ha estat compartit per l’equip redactor del POUM; cal destacar poc després de la sessió participativa els dos punts breument explicats a
continuació.

6

•

El Butlletí d’informació municipal, núm. 3, de 16 d’agost al 5 de setembre de 2021, dedica dues pàgines a explicar el procés d’elaboració
i tramitació del POUM i es contesta a una sèrie de preguntes que podrien ser d’interès general.

•

La nova junta de l’Associació de Veïns va celebrar el 30 d’agost de 2021 la primera reunió amb l’ajuntament de Llívia, en la qual van
parlar, entre d’altres qüestions, sobre el POUM 6.

Veure noticia en: http://llivia.org/cat/noticies/primera-reunio-de-la-nova-junta-de-lassociacio-de-vens-i-lajuntament-de-llivia.html
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4. FULL DE RUTA DE LA PARTICIPACIÓ
La participació veïnal en l’elaboració del POUM de Llívia es contempla pràcticament fins a la seva entrada en vigor. No obstant això, s’apunta
breument el calendari de tramitació que ha de seguir el POUM i en el qual, l’Ajuntament podrà exposar el seu contingut.
•

•

Aprovació inicial del POUM de Llívia.
o

Un cop el Ple de l’Ajuntament aprovi inicialment el POUM d’acord amb la legislació vigent, l’ajuntament haurà de publicar
l’edicte al Diari Oficial de la generalitat de Catalunya (DOGC) i al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG).

o

Per tal de garantir la màxima difusió, l’Ajuntament també haurà de publicar l’aprovació com a mínim en 2 diaris de premsa
diària de màxima divulgació i als mitjans telemàtics disponibles.

o

El document del POUM se sotmetrà a informació pública durant un termini mínim de 45 dies, període en que el veïnat podrà
presentar les al·legacions que consideri oportunes.

o

Al llarg del període d’exposició pública, l’equip redactor del POUM assistirà de manera regular en dependències municipals a
reunions de treball coordinades per l’ajuntament per atendre al veïnat i resoldre dubtes o aclarir informació del document del
POUM.

o

Al llarg del període d’exposició pública, l’ajuntament podrà rebre informes emesos per organismes competents que hauran de
ser avaluats i integrats en la posterior redacció del document per a aprovació provisional.

o

Un cop tancat el període d’exposició pública, l’equip redactor haurà de valorar informes d’organismes i al·legacions del veïnat,
i si hi ha canvis substancials motivats per aquests es podrà portar a terme una nova informació pública.

o

En aquests procés, si l’ajuntament així ho determina, es podrà portar a terme una sessió participativa per mostrar al veïnat els
progressos en la redacció del POUM.

Aprovació provisional del POUM de Llívia.
o

•

Un cop s’aprovi el document d’aprovació provisional pel Ple de l’ajuntament se remetrà la documentació de l’expedient del
POUM per a la seva avaluació ambiental i a la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) per que l’aprovi
definitivament.

Aprovació definitiva i entrada en vigor del POUM de Llívia.
o

Un cop aprovat definitivament, s’haurà de fer un text refós del POUM si així ho requereix l’aprovació definitiva, o bé, si no es
requereix, se publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i es penjarà el document íntegre al Registre de
Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) i al web municipal.
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