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Referència

Procés participatiu complementari Pg. Salzereda

Assumpte

Desenvolupament del procés participatiu complementari per a la reurbanització del Passeig de la
Salzereda
Vist que, a finals de 2015, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va posar en marxa un procés
participatiu per valorar amb la ciutadania l’Estratègia de Desenvolupament Urbà, Sostenible i Integrat
(EDUSI), de la qual forma part la reurbanització del Passeig de la Salzereda;
Vist que, a mitjans de 2016, es va confirmar que l’Ajuntament rebria suport de la Unió Europea per
desenvolupar els projectes inclosos a l’EDUSI.
Vist que, malgrat les aportacions de la ciutadania van ser tingudes en compte en l’elaboració del
projecte Salzereda, al llarg de les reunions informatives que s’han realitzat per presentar els nous
plànols, i a través de contactes directes amb el veïnat i els i les comerciants, l’Ajuntament ha copsat la
necessitat de presentar un segona opció de projecte de reurbanització de Salzareda.
Vist que els dos models possibles es van exposar en una reunió veïnal el 13 de juliol, en la qual
l’Alcaldessa de la ciutat, Sra. Núria Parlon, va anunciar l’obertura d’un procés participatiu
complementari al de l’EDUSI per tal que els colomencs i colomenques poguessin triar un dels dos
models plantejats i proposar noves millores o suggeriments per al model finalment escollit;
Vist que, tot i que aquest procés complementari no és dels reglats a la Llei 10/2014, de 26 de
setembre, sobre consultes populars no refrendàries i d’altres formes de participació ciutadana, ha de
respectar els principis regulats a l’article 2.
Vist que, per al disseny del procés s’han tingut en compte els articles 2 i 3 del Títol II del Reglament
de Participació ciutadana o govern obert, malgrat que no es tracti d’un procés dels establerts al
Reglament, sinó un procés ad hoc, respectuós amb els articles d’aplicació directa de la Llei 10/2014,
de 26 de setembre, sobre consultes populars no refrendàries i d’altres formes de participació
ciutadana.
Vist que, d’acord amb l’article 16.2.c.6 del Reglament de participació ciutadana, s’ha de publicar a la
web municipal tota la informació disponible des del moment de la convocatòria del procés.
Ateses les consideracions anteriors, s’ha proposat el desenvolupament següent per al procés
participatiu complementari del projecte de reurbanització del Passeig de la Salzereda:

1. En el procés complementari per al Passeig de la Salzereda, en tant que projecte de ciutat
dotat de fons europeus, podran participar tots els colomencs i colomenques majors de 16
anys.
2. Les fases del procés complementari es desenvoluparan com segueix:








Fase informativa: A més de la caseta d’informació instal·lada al més de juliol,
l’Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania un telèfon d’atenció permanent i
editarà un fulletó explicatiu específic sobre els dos models.
Fases de valoració i aportació de propostes: La valoració dels dos models de projecte
es realitzarà mitjançant la butlleta de participació a emplenar en una cita única, el
proper 16 de setembre, a l’Escola Santa Coloma, durant dos torns (matí de 10:00 a
14:00 hores i tarda de 17:00 a 20:00 hores). La butlleta de participació contindrà els
dos models alternatius per al passeig i un apartat per a suggeriments a tenir en
compte per al model escollit.
Fase d’avaluació i retiment de comptes: El model escollit per la ciutadania es donarà
a conèixer en el full informatiu del 22 de setembre. Els suggeriments rebuts sobre el
model escollit passaran a ésser avaluats pels tècnics i tècniques de l’Ajuntament, per
tal d’integrar-los al projecte, si és possible.
Fase de retorn: A primers de desembre es convocarà un Fòrum ciutadà per donar
retorn sobre l’avaluació dels tècnics respecte als suggeriments ciutadans.

3. Els ciutadans i ciutadanes que no puguin participar presencialment a la jornada participativa
del 16 de setembre, tindran dret a emplenar la butlleta anticipadament, presentant-se a la
Secretaria General de l’Ajuntament, durant el període comprés entre l’1 i el 12 de setembre
(de dilluns a divendres i entre les 9:00 i les 14:00 hores).
4. La Comissió de seguiment del procés complementari estarà formada per:
 Un/a membre de la Comissió de seguiment de l’EDUSI.
 Un/a representant del món veïnal.
 Un/a representant del sector comerç-restauració.
 Un/a representant de l’AMPA de l’Escola Santa Coloma.
 El Tinent d’Alcaldessa d’Urbanisme.
 Un/a tècnic/a dels Serveis Territorials de l’Ajuntament.
La Comissió de seguiment estarà assistida per un/a tècnic/a del Servei de Participació de
l’Ajuntament.
La Comissió de seguiment s’encarregarà especialment de:
 Vetllar per la transparència del procés participatiu.
 Seguir l’escrutini de les butlletes de participació.
 Fer el seguiment de l’avaluació dels suggeriments ciutadans, de cara a la fase de
retorn.
 Fer el seguiment de les obres posteriors acordades.
Les despeses del procés participatiu relatives a l’edició de materials i a tot allò necessari per al seu
correcte desenvolupament, seran cobertes per l’Àrea d’Alcaldia.
Vist que, amb motiu que l’impuls per al desenvolupament del procés participatiu complementari prové
directament de l’alcaldessa de la ciutat, Sra. Núria Parlon, procedeix l’avocació de la competència

delegada a través del decret de l’Alcaldia núm. 6937, de 18 de juliol, de nomenament d’alcaldes i
alcaldesses accidentals, exclusivament per a les resolucions que tinguin a veure amb el procés
participatiu complementari per a la reurbanització del Passeig de la Salzereda.
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Avocar la competència delegada a l’alcalde o alcaldessa accidental, a través decret de
l’Alcaldia núm. 6937, de 18 de juliol, de nomenament d’alcaldes i alcaldesses accidentals,
exclusivament per a les resolucions que tinguin a veure amb el procés participatiu complementari per
a la reurbanització del Passeig de la Salzereda.
Segon.- Aprovar les línies d’actuació exposades per al procés participatiu complementari de la
reurbanització del Passeig de la Salzereda, en els termes descrits a la part expositiva de la present
resolució.
Tercer.- Encarregar a la Direcció de Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat
Democràtica i Transparència, PAM, Regidories de Districte i programa Ciutat Universitària,
l’organització i desenvolupament del procés participatiu complementari.
Quart.- Publicar a la web municipal la present resolució i tota la informació relativa al procés
participatiu.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió del Ple Municipal.

Alcaldessa

En dono fe,
La secretaria accidental
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