PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

També has de saber que el Programa de Participació Ciutadana
preveu els següents Òrgans de Participació:

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.

Comissió Participativa d’Entitats
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.

POUM DE
SANT GREGORI

A L’ O C T U B R E
V I N E I P A R T I C I P A !
Durant el mes d’octubre es crearà un punt de trobada, a on tots els
ciutadans i ciutadanes podrem dialogar i reflexionar sobre el tipus de
municipi que volem.
Aquesta és la teva oportunitat d’informar-te sobre el passat i present
de l’ordenació urbanística de Sant Gregori, i participar en el futur
desenvolupament del municipi.

dissabte 1 d’octubre, de 10 a 12 h del matí:

Oficina del Pla
L’Oficina del Pla és l’instrument de gestió del POUM, la qual permetrà
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.
HORARI:
LLOC:

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Dimecres i divendres, de 9 a 14 h
1r pis de l’Ajuntament

Sant Gregori, setembre de 2005

Acte públic informatiu
dissabte 8 d’octubre, de 10 a 12 h del matí:

1r Fòrum de participació ciutadana:
Cartellà, Constantins, Domeny,
Ginestar, Sant Medir i Taialà

dissabte 15 d’octubre, de 10 a 12 h del matí:
AJUNTAMENT DE
SANT GREGORI
GIRONÈS
telèfon: 972 42 83 00
fax:
972 42 90 79
sgregori@ddgi.es

Desenvolupament i
planificació ambiental
Joaquim Vayreda, 63 entl. F - 17001 Girona
Tel. 972 42 6 42 - Fax 972 42 63 43
deplan.gi@deplan.es - www.deplan.es

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Gregori

2n Fòrum de participació ciutadana:
Sant Gregori

Tots els actes es realitzaran al Centre Cívic de Sant Gregori.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Gregori
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POUM DE
SANT GREGORI

VINE A INFORMAR-TE I PARTICIPA

L’Ajuntament de Sant Gregori ha iniciat la redacció del POUM de Sant
Gregori amb l’objectiu principal de:

Incrementar la qualitat de vida
de la gent de Sant Gregori
L’ordenació urbanística del municipi de Sant Gregori s’ha desenvolupat a
partir de les Normes Subsidiàries aprovades el 1987, les quals encara
avui en dia són vigents.

Durant el mes d’octubre, es realitzaran diferents jornades per
tal d’informar a la població sobre el procés del POUM i a on també hi
podràs dir la teva.
Un cop finalitzades les jornades de participació ciutadana es realitzarà
un acte públic de conclusions.

SUGGEREIX I PROPOSA

Durant aquests 18 anys hi ha hagut un creixement econòmic rellevant, el
qual ha comportat l’esgotament dels sòls urbans i urbanitzables del municipi.
En conseqüència, s’estima procedent efectuar la revisió del planejament
general vigent, que en base a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme,
es realitza mitjançant la redacció d’un Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal (POUM).

Pots suggerir i proposar tot allò que creguis convenient mitjançant:
1.

Registre General de l’Ajuntament

2. Bústies de suggeriments
3. Correu electrònic: sgregori@ddgi.es

Amb la finalitat de facilitar la documentació a la població, garantir la participació de la ciutadania i organitzar el seguiment dels treballs de redacció i aprovació del POUM, l’Ajuntament ha establert el següent Programa
de Participació Ciutadana:

Pla

d’Ordenació

Urbanística

ESTIGUES AL DIA
A la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Gregori trobaràs tota
aquella informació que pots necessitar sobre el Programa de
Participació Ciutadana i la redacció del POUM.
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