
L’àrea de Territori tanca l’oficina
tècnica del POUM després de 9 mesos
de recollir peticions d’afectats
Cont inuen les t robades in format ives 
a ls  d i ferents  barr is  de la  c iu ta t

’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament ha
tancat l’Oficina Tècnica del Pla

d’Ordenació Urbana Municipal després de 9
mesos de recollir peticions i demandes dels
veïns afectats.
El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Xavier
Tarrés, ha explicat que a partir d’ara ja no
acceptaran més propostes dels ciutadans
respecte a la reforma del Pla General. El
mateix Tarrés i les 14 persones que treballen
a l’Oficina centraran els seus esforços a acabar
de polir els darrers serrells del document.
Paral·lelament, però, el consistori continua
informant del seu contingut als veïns afectats
en les reunions territorials que comencen
aquest mateix dimecres. La primera de les
sessions es va fer al Centre Cívic de Sant
Pere i Sant Pau.
A un mes escàs d’aprovar inicialment el
document, Xavier Tarrés ha volgut enviar un
missatge de tranquil·litat als veïns. Ha demanat
confiança en l’equip de govern perquè tots els
compromisos contrets són ferms.

Les sessions informatives s’han fet també al
Centre Cívic de Bonavista, adreçades als veïns
de Camp Clar i Bonavista. La següent s’ha
realitzat per als veïns de la Part Alta i Terres
Cavades (a l’Antiga Audiència), i la darrera, al
Centre Cívic de Torreforta, per als veïns de
Ponent.
El programa continuarà el dia 20 de maig per
als veïns del la Part Baixa i es farà al CEIP del
Serrallo; el 22 de maig serà el torn dels veïns
de les platges, la via Augusta, la Vall de
l’Arrabassada i de les urbanitzacions de
Llevant i es farà al CEIP del Miracle. La
darrera reunió, que posarà punt i final a
aquesta  nova  ronda de t robades ,  se
celebrarà al Centre Cívic de Sant Salvador
el 27 de maig.
A banda de les sessions informatives als
centres cívics, Tarrés s’ha reunit amb els
veïns de les zones més problemàtiques. És
el cas de Parcel·les Rion, ermita de la
Sa lu t  o  de l  ca r r e r  de l  F ranco l í ,  a
Torreforta.
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