CREACIÓ DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
1. Consell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM)
En la fase inicial de participació es crearà el Consell Assessor Urbanístic
Municipal (CAUM).

El CAUM és l'òrgan de caràcter consultiu i de coordinació dels treballs,
activitats i iniciatives en el procés de redacció del POUM amb l'objectiu de
facilitar i garantir la participació ciutadana.
El CAUM estarà format per:

- L'alcalde del consistori, que actuarà com a president del Consell

- La secretària de la corporació, que actuarà com a secretària del Consell
- Els ex-alcaldes de l'etapa democràtica

- Un representant de cada grup municipal
- El tècnic municipal d'urbanisme
-

El tècnic redactor del POUM

El president del Consell, a iniciativa pròpia, o bé a instàncies d'altres

membres, podrà convidar assistir a les reunions a les persones que cregui
d'interès, així com constituir, quan les necessitats ho aconsellin, comissions
tècniques en el si del Consell, per a l'estudi i tractament de temes concrets.

L'actuació del tècnic redactor del POUM serà de caràcter consultiu i
informatiu i en cap cas decisòria, excepció feta d'aquells temes que puguin
afectar a consideracions exclusivament tècniques.

El CAUM farà reunions periòdiques, en les quals es tractaran de forma
puntual cadascun dels temes aprovats anteriorment pel mateix CAUM en

un programa de treball. Així mateix, les reunions també permetran fer el
seguiment del procés de redacció dels documents necessaris.

Les reunions es portaran a terme en les dependències municipals, en el lloc
que s'habiliti per aquesta finalitat i en data i hora prèviament fixada.

De les reunions del CAUM la secretària n'aixecarà acta, en la qual
constataran els acords presos i allò que a petició expressa d'algun membre

del CAUM es posi sobre la taula. Prèviament a cada nova sessió, els
membres del CAUM disposaran de l'acta anterior, sobre la qual, si escau,
podran demanar aclariments o correccions.

El CAUM serà vigent fins a la plena efectivitat del POUM i, posteriorment,
sempre que el ple en ratifiqui la vigència.

El CAUM estructurarà el desenvolupament del POUM amb el següents
blocs:

1. Sòl no urbanitzable
2. Sòl urbanitzable
3. Sòl urbà
4. Nuclis:

·Cartellà

·Constantins
·Domeny

·Ginestar

·Sant Gregori
· Sant Medi
· Taialà

2. Comissió Participativa d'Entitats
La Comissió participativa d'entitats es crearà durant la fase inicial de
participació ciutadana.

Aquesta comissió és l'òrgan de participació de les entitats inscrites al
Registre Municipal d'Associacions de Sant Gregori, amb la funció de

canalitzar les inquietuds i iniciatives de les associacions i entitats
ciutadanes i vehicular-les al Consell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM).

La Comissió estarà formada per: Un regidor delegat de l'Alcaldia, que
actuarà com a president, amb les funcions pròpies del càrrec, i d'enllà amb
el CAUM, Un vocal de cada entitat, a més d'un tècnic i un secretari.

La Comissió serà vigent fins a l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Sant Gregori.
3. Oficina del Pla
L'Oficina del Pla és l'instrument de gestió del POUM en els aspectes referits
a la sistematització de la documentació generada en tot el procés de
participació i redacció del pla i, al mateix temps, l'instrument que ha de

permetre l'atenció personalitzada de tots els dubtes i demandes
informatives de la ciutadania en relació amb el nou planejament i el seu

estat d'elaboració i tramitació. I on es podran tramitar tots els suggeriments,
propostes i alternatives que es puguin formular al nou POUM.

L'Oficina del Pla s'obrirà a la informació, participació i divulgació ciutadana

per a posar a l'abast de la població la totalitat dels documents inventariats,

de manera que es faciliti una exhaustiva informació de totes les actuacions
realitzades, o d'aquelles incidències que poden afectar al planejament.
HORARI: Dimecres i divendres, de 9 a 14 h
LLOC: 1r pis de l'Ajuntament .

