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U R B A N I S M E

El Consell Assessor de Territori fomentarà
la participació i la transparència

el tinent d'alcalde de Territori i
coordinador del Consell, Xavier Tarrés,
que destaca la presència de tots els grups
polítics al costat dels representants
ciutadans. El Consell neix arran de la
reelaboració del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de la
ciutat i es reunirà de manera periòdica cada
sis mesos. Amb tot, es preveu celebrar una
reunió extraordinària dues o tres setmanes
abans de l’aprovació inicial del POUM,
que pretén fer-se a mitjan maig.
El Consell Assessor de Territori ofereix,
d’aquesta manera, els mecanismes
adequats per donar a conèixer a la
ciutadania tot el que afecta l’urbanisme de
Tarragona, també en qüestions referents a
habitatge o medi ambient. D’aquesta
manera, tot i que el POUM centrarà les
jornades inicials de debat, altres temes

també es debatran dins el Consell un cop
passi la tramitació del planejament general
de la ciutat. D’aquesta manera s’amplien i
es milloren els canals de participació
ciutadana, principalment per a la revisió
del planejament general de Tarragona, i,
d’altra banda, s’aprofundeixen i es
per feccionen els mecanismes de
participació i de debat, i es fa de manera
permanent.
El que surti de les primeres reunions del
Consell  serà un document que es
vincularà a l’oficina del POUM,
juntament amb les jornades de debat
fetes al voltant del document. El
coordinador del Consell, Xavier Tarrés,
ha explicat que es vol que l’òrgan tingui
un “dinamisme” i una “utilitat efectiva”,
malgrat que els seus dictàmens no siguin
vinculants.

l Consell Assessor de Territori
forma par t de la política de

participació engegada per l’equip de
govern municipal en tots els temes que
afecten la gestió municipal. La primera va
ser fa unes setmanes, amb la celebració de
les Jornades de Participació del nou
POUM, en les quals van participar 300
persones. En total, es van recollir 78
aportacions en directe i més de 105
aportacions a través del formulari.
L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, les va qualificar “d’autèntic
èxit”. La segona quinzena d’aquest mes el
responsable de Territori, Xavier Tarrés,
presentarà el nou POUM a tots els
centres cívics de la ciutat.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
ha estat un tema a l’ordre del dia perquè,
després d’un llarg procés, “amb poca

informació i diàleg, a pocs dies de les
eleccions municipals fou aprovat
inicialment amb el nostre vot en contra”,
manifesta Ballesteros. “Una vegada
coneguts els detalls, la gent se sorprenia en
adonar-se que les seves cases quedaven
afectades o que s’urbanitzaven sectors que
per a molts de nosaltres són espais naturals
de gran valor que cal conservar”, afegeix
el tinent d’alcalde de Territori, Xavier
Tarrés. En total, s’han arribat a presentar
més de 4.387 al·legacions.
Aquests mesos s’ha treballat per canviar
les coses, tant pel que fa al fons —el
contingut del Pla— com a la forma —
amb el diàleg constant i la recerca del
consens—. Aquestes Jornades de
Participació han servit per presentar un
nou pla, “més afí a la realitat, menys
trencador, més a prop de les persones i

més sostenible tant socialment com
econòmicament i  ambientalment”,
destaca l’alcalde Ballesteros.
A més a més, la segona quinzena
d’aquest mes s’iniciarà una visita pels
centres cívics per continuar parlant
d’aquesta eina de planejament tan
important. “No em preocupa que hi hagi
un excés d’informació. Vull que
Tarragona sàpiga que la ciutat que dibuixa
el nou POUM busca l’equilibri entre
aquesta població, els llocs de treball i la
protecció del Patrimoni amb un ampli
catàleg d’edificis per protegir que encara
no teníem i un catàleg d’espais verds que
estava buit de contingut. A aquest govern
municipal que represento el preocupa les
persones. Per això aquest nou POUM és
més obert i més participatiu que cap altre”,
subratlla Ballesteros.

’Ajuntament de Tarragona compta
per primera vegada amb un

Consell Assessor de Territori que s’ha
constituït amb l’objectiu d'oferir una
plataforma de participació ciutadana en
les decisions que afecten el planejament
urbanístic de la ciutat i amb una idea
clau, la “transparència”. Així ho remarca
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Més participació que mai: les primeres jornades sobre el POUM


